Referat
Herlev Boligselskab
Møde den 18. november 2015
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Repræsentantskabsmøde den 18. november 2015, kl. 18.00
Selskabslokalet, Sønderlundvej 10, 2730 Herlev
Bemærk, at mødet starter kl. 18.00 til besigtigelse i Banevænget
Tilstede:

Erik Nielsen, Anja Lau, Bent Andrup, Birger Andersen, Bjørn Rasmussen, Bo Zabel, Esben Løvenholdt, Finn Bloch Gram, Frank Lind, Henning Hansen, Ib Møller,
Kaj Boesen, Kirsten Persson, Kjeld Kristian Hansen, Knud Dohm, Kurt Gjerstof,
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Orla Andersen, Pelle Gottschalck og Peter Carl Vigand Olesen

Afbud:

Anna Lise Bloch, Flemming Nielsen, Grethe Ørsted, Karina Hansen, René P. Christensen og Vibeke Burchardt Nielsen
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Revisor Pia Søndergård, Peter Rørbye og Kurt Rytter
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1. Valg af dirigent
Kurt Rytter blev valgt.

2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen
for det seneste forløbne år
Herlev Boligselskabs formand Erik Bjarne Nielsen aflægger organisationsbestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år. Den skriftlige årsberetning blev fremlagt til godkendelse på
organisationsbestyrelsesmødet den 12. november 2015, hvor den blev godkendt. Beretningen
vedlægges som bilag 2.
Bilag 2: Udkast Årsberetning 2014/2015
Indstilling: Repræsentantskabet godkender den fremlagte årsberetning for 2014/2015.
Erik Nielsen supplerede den skriftlige beretning mundtligt.
I beretningen er oplyst forkert beløb på side 17 vedr. Edison Park. Korrekt beløb er
10.512.166 kr.
KAB kører et forsøg med konfliktmægling, som virker til at være en god mulighed for at
give bedre trivsel i afdelingerne.
MgO Plader giver problemer med, at de suger fugt. Pladerne er blandt andet brugt i Enebærstien. Her er de brugt tæt på skiferbeklædningen, men pladerne påvirker ikke på samme måde indeklimaet. Det er anmeldt til Byggeskadefonden. Afdelingen kan maks. komme
til at betale 5 % af omkostningerne.
Det er nu muligt igen at søge midler fra Landsbyggefonden til forbedringsarbejder via
Herlev Boligselskab. Maksimal trækningsret er 25 %.
Nørrevang er en afdeling, der har ligget bag hospitalet. Den er nu nedrevet og væk. Alle er
blevet genhuset.
Edison Park er en del af Glødelampen. I byggesagen er der brugt flere penge til fundering
end beregnet og aftalt med sælger. Sælger vil ikke kompensere for dette, og derfor er der
lagt sag an mod sælger. Der falder dom mandag den 23. november 2015.
Nexus topmøde for frivillige holder en frivillighedsdag.
Repræsentantskabet godkendte herefter beretningen.

2/8

Referat
Herlev Boligselskab
Møde den 18. november 2015
Udsendt den 2. december 2015
3. Endelig godkendelse af boligorganisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget
Årsregnskabet for Herlev Boligselskab (bilag 3) med tilhørende revisionsberetning for perioden den 1. maj 2014 – den 30. april 2015 (bilag 3.1) fremlægges til repræsentantskabets behandling.
Herefter forelægges Herlev Boligselskabs budget for perioden den 1. maj 2016 - den 30. april
2017 til orientering som bilag 3.2.
Bilag 3: Årsregnskab for Herlev Boligselskab 2014/2015
Bilag 3.1: Revisionsberetning 2014/2015
Bilag 3.2: Budget for Herlev Boligselskab 2016/2017
Indstilling: Repræsentantskabet godkender årsregnskab for Herlev Boligselskab for perioden
den 1. maj 2014 - den 30. april 2015 og tager revisionsprotokol samt budgettet for regnskabsåret den 1. maj 2016 - den 30. april 2017 til efterretning.
Repræsentantskabet godkendte årsregnskabet og tog revisionsprotokol og budget for Herlev Boligselskab for 2016/17 til efterretning.

4. Status for afdelingerne
Afdelingsbestyrelsesformænd for de enkelte afdelinger orienterer repræsentantskabet om
året, der er gået i afdelingerne.
Indstilling: Repræsentantskabet tager orienteringerne til efterretning.
Kilometergården:
Pulje på 50.000 kr. i budgettet til beboerforbedringer, som kan udføres i budgetåret.
Der afventer en del renoveringer blandt andet tag og rør.
Herlev Ringgård:
Tag- og vandrørssag er afsluttet til stor tilfredshed. Der er samtidig trukket 400 V til lejligheder og monteret nye sikkerhedsdøre til boligerne. Kan anbefale de entreprenører, der
har bygget i afdelingen, som var Byens Tag og Breuning.
Banevænget:
Tag- og rørudskiftning er i gang. Projektet er kommet dårligt fra start med udvidelse af
projektet, dårlige håndværkere, ikke god styring m.m.
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Til sommer skal der laves ny legeplads som erstatning for en naturlegeplads, der ikke
kunne holde så lang tid, som en traditionel legeplads.
Når byggesagen er færdig, udskiftes samtlige opgangsdøre.
Kirkehøj Etagehuse:
Udskiftning af vinduer pga. støj har vist sig ikke at have den store effekt.
Kirkehøj Kædehuse:
Afdelingen oplever stor udskiftning af beboere. Der er i øjeblikket 7 flyttesager, hvoraf de 2
er interne flytninger. Der er modtaget 2 beboere fra Nørrevang.
Der har været en del indbrud i afdelingen. De er primært kommet ind via stuevinduerne.
På det sidste er de kommet ind via kældervinduerne.
Det er vedtaget, at vandrør skal skiftes. Det udføres fra maj måned 2016.
Garageleje er hævet til 420 kr. Dette har afledt en del opsigelser. Der er også klaget til beboerklagenævnet, hvor afdelingen har fået medhold. Efterfølgende er der lagt sag an via
retssystemet.
Kagsgården
Mindre renoveringssag til ca. 10 mio. kr. Sagen omfatter varmecentral, dørtelefoner,
vandrør, kildesorteringer, udvendig belysning, taghætter. 281 køleskabe er skiftet, og er
overdraget til beboerne. Efterfølgende bliver boliger udlejet uden køleskab. Afdelingen arbejder på fremtiden for tv signaler og de muligheder, der er fremadrettet.
Tubberupvænge I:
Problemer med gasfyr der har tabt vand. Det er løst nu. Afdelingen undersøger muligheder for at skifte fra gas til fjernvarme.
Der har været 4 flyttesager, hvilket er højt for afdelingen.
Fælles frysere i glashusene er skiftet.
Mange træer er kraftigt beskåret, så der kommer lys ind.
Tubberupvænge II:
Nye badeværelser er i projekt, og der er licitation i januar 2016. I de boliger, hvor der er
opgangsfælleskaber, skal der kranes badeværelseskabiner ned via taget. Øvrige badeværelser støbes og opføres på stedet.
Lærkegård Center:
Karnapper er dårligt udført og skal muligvis skiftes. Der er rådgiver på sagen.
Cederbo:
Legeplads sammen med Kai Dige Bach. Der holdes fælles havefest med Kai Dige Bachs boliger.
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Enebærstien:
Afdelingen er gået i egen drift, så de selv står for den daglige drift af afdelingen. Ønsker
lidt hjælp til at starte op.
Det går godt. Der er 4 arbejdsgrupper: sommer, vinter, bestyrelse og miljøgruppe. Hver
bolig skal være med i en gruppe. 2 fælles arbejdsdage årligt. Afventer indklaget sag om
ejendomsskat.
Edison Park:
Miele køleskabe har givet problemer. De er skiftet en gang, men det opleves stadigvæk, at
der er frost i skabene.
Ventilationen har ikke kørt godt. Enten kører de med fuldt sug eller slet ingen.
Afdelingsbestyrelsen har udført spørgeskemaundersøgelse. 50 % har svaret.
Elevator kører ikke driftssikkert.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
Eventuelt indkomne forslag fremsendes senest en uge før mødets afholdelse. Ved udsendelsen af dagsordenen var der ikke indkommet forslag.
Indstilling: Repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.
Kurt Rytter bemærkede, at det ikke har været muligt at overholde tidsfristen for udsendelsen af forslaget vedrørende salg af byggeret i Kirkehøj Etagehuse. Han forespurgte forsamlingen om at godkende behandlingen af forslaget. Forsamlingen godkendte dette.
Salg af byggeret i Kirkehøj Etagehuse
Herlev Boligselskab har fremsendt følgende forslag til repræsentantskabets godkendelse,
som hermed eftersendes dagsordenen:
Herlev Boligselskab har modtaget tilbud fra en køber, som vil erhverve en byggeret i Kirkehøj Etagehuse til opførelse af ekstra tagetage til private boliger.
Herlev Boligselskab er indgået i forhandlinger om dette. Disse er ikke tilendebragt endnu,
men organisationsbestyrelsen anmoder repræsentantskabet om at godkende dette salg
jævnfør vedtægternes § 4, stk. 5, såfremt organisationsbestyrelsen opnår et tilfredsstillende resultat. I det omfang myndighederne godkender det, vil provenuet ved et salg blive tilbageført afdelingen som en særlig driftsstøtte.
22 for, 1 undlod at stemme.
Indstilling: Repræsentantskabet godkender ovenstående.
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Repræsentantskabet godkendte frasalg af byggeret i Kirkehøj Etagehuse samt bemyndigede
organisationsbestyrelsen til at forestå det videre forløb i sagen.

6. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for disse
Den nuværende organisationsbestyrelse sammensætning:
Navn
Erik B. Nielsen, Kagsgården (formand)
Kirsten Persson, Tubberupvænge I (næstformand)
Kjeld Hansen, Herlev Kommune
Bo Zabel, Herlev Kommune
Orla Andersen, Herlev Ringgård
Ole Bech, Cederbo
Bent Andrup, Banevænget
Kurt Gjerstof, Kirkehøj Etagehuse
Niels-Christian Andersen, Kirkehøj Kædehuse
Carsten Andersen, ejendomsfunktionær (observatør)

På valg:
2015
2016
2017
2017
2015
2016
2015
2015
2016
2015

Følgende medlemmer af organisationsbestyrelsen er på valg i 2015:
Erik B. Nielsen, Orla Andersen, Bent Andrup, Kurt Gjerstof og Carsten Andersen
Følgende personlige suppleanter er på valg i 2015:
Flemming A. Nielsen
Peter Carl Vigand Olesen
Ole Hjortholm
Ulla Løvhøj

(suppleant for Erik B. Nielsen)
(suppleant for Orla Andersen)
(suppleant for Bent Andrup)
(suppleant for Kurt Gjerstof)

Indstilling: Repræsentantskabet vælger 5 medlemmer til organisationsbestyrelsen for en 2årig periode. Den nyvalgte organisationsbestyrelse konstituerer sig med formand og næstformand umiddelbart efter repræsentantskabsmødet samt fastlægger møderækken i organisationsbestyrelsen i 2016. Repræsentantskabet vælger ligeledes 5 personlige suppleanter for
de nyvalgte organisationsbestyrelsesmedlemmer.
Der var genvalg til organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen konstituerede sig
efterfølgende. Organisationsbestyrelsen har herefter følgende sammensætning:
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Navn
Erik B. Nielsen, Kagsgården (formand)
Kirsten Persson, Tubberupvænge I (næstformand)
Kjeld Hansen, Herlev Kommune
Bo Zabel, Herlev Kommune
Orla Andersen, Herlev Ringgård
Ole Bech, Cederbo
Bent Andrup, Banevænget
Kurt Gjerstof, Kirkehøj Etagehuse
Niels-Christian Andersen, Kirkehøj Kædehuse
Carsten Andersen, ejendomsfunktionær (observatør)

På valg:
2017
2016
2017
2017
2017
2016
2017
2017
2016
2017

Der blev valgt følgende personlige suppleanter:
Flemming A. Nielsen
Kaj Boesen
Ole Hjortholm
Ulla Løvhøj

(suppleant for Erik B. Nielsen)
(suppleant for Orla Andersen)
(suppleant for Bent Andrup)
(suppleant for Kurt Gjerstof)

7. Valg af delegerede til Kreds 9 i BL
Der skal vælges 6 kredsdelegerede.
Følgende er på valg: Kaj Boesen, Frank Lind, Orla Andersen, Flemming A. Nielsen, NielsChristian Andersen og 1 vakant plads for Bjarne Hauritz, som er fraflyttet.
Indstilling: Repræsentantskabet vælger 6 kredsdelegerede til Kreds 9 i BL.
Knud Dohm er valgt i stedet for Bjarne Hauritz

8. Valg af delegerede til KAB’s repræsentantskab
Følgende er på valg: Kaj Boesen, Kurt Gjerstof og Kirsten Persson.
Orla Andersen er på valg som suppleant.
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Indstilling: Repræsentantskabet vælger 3 medlemmer til KAB’s repræsentantskab samt 1
suppleant.
Genvalg til alle.

9. Valg af revisor
Der stilles forslag om genvalg af revisionsfirmaet Albjerg Statsautorisret Revisonspartnerselskab for regnskabsåret 2015/16.
Indstilling: Repræsentantskabet genvælger Albjerg Statsautoriseret Revisonspartnerselskab
som revisor for Herlev Boligselskab for regnskabsåret 2015/16.
Repræsentantskabet genvalgte Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for næste
regnskabsår.

10. Eventuelt
Knud Dohm: Problemstilling i forbindelse med renoveringssager og indvendige moderniseringer blandt andet vedrørende blandingsbatterier om de beboere, der har fået skiftet i
forbindelse med indvendig modernisering, kan beholde dem eller er tvunget til at få installeret de nye, der skiftes til i forbindelse med renoveringen.
Afdelingen kan skifte og overtrumfe det individuelle valg.
Erik Nielsen: Tak for et godt møde og tak for den gode mad. Der har været gode debatter,
blandt andet om Kirkehøj Etagehuse.
Tak til Kurt Rytter som dirigent.

Formand

Næstformand

Dirigent
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