
Referat fra afdelingsmøde torsdag d. 19. august kl. 19:00 

Tilstede var 33 lejemål og derfor 66 stemmeberettigede personer inkl. bestyrelsen. 

Ingen havde fuldmagter. I alt deltog 43 personer. 

 

Erik Nielsen bød velkommen og forklarede, at vi på grund af Corona restrektionerne først nu kunne 

afholde det ordinære afdelingsmøde. Det næste møde bliver til februar 2022. 

 

Herefter foreslog Erik Peter Rørbye (KAB) som dirigent. Peter blev valgt. 

 

Peter startede med at konstatere, at mødet var lovligt indkaldt. Derefter foreslog han at afvente med 

et stemmeudvalg, hvis det blev nødvendigt. 

 

Erik fremlagde beretningen, som efterfølgende blev godkendt med enkelte bemærkninger. 

 

Flemming Nielsen fremlagde afdelingens regnskab for perioden 2019/2020. 

Nævnte som supplement til beretningen, at vi nu anvender varmt vand fra vores anlæg og det var 100 

kr. billigere pr. m3 i forhold til el. Vi sparer ca. 15.000 kr. årligt. Nævnte også at, når renoveringen er 

afsluttet, så vil trappebelysningen spare os for mere end 50.000 kr. årligt. Regnskabet blev accepteret. 

Skal jo ikke godkendes. 

 

Erik fremlagde budgettet for perioden 2021/2022. Bestyrelsen havde på grund af Corona foreløbigt 

godkendt dette.  

Under henlæggelser foreslog Erik følgende:  

1. Legepladser: 1 mill. kroner udskydes foreløbig med 3 år. Han håbede også, at der atter blev nedsat 

et legepladsudvalg. 

2. Hårde Hvidevarer ændres til rottebekæmpelse, da vores hvidevarer er overgået til den enkelte lejer. 

Budgettet blev godkendt. 

 

Bestyrelsens forslag:  

1. Modernisering af selskabslokalerne på 500.000 kr. blev godkendt efter lidt diskussion om udlejning 

mv. Lejere ca. 60 % egne beboere og ca. 40 % udefrakommende. 

2. Opsætning af videoovervågning de 4 gennemgange. Her blev et 3 års lejemål godkendt som forsøg. 

3. Tilladelse til at holde kat blev ikke godkendt. 

 

Valg af formand: Erik Nielsen blev valgt. 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Frank Lind og Kirsten Jensen blev valgt. 

 

Suppleanter: 1. suppl. Kate Lensing. 2. suppl. Kenneth Grundtmann Lowe.  

 Eventuelt.  Der var et ønske om et andet lokale til Nørkler klubben, der var for koldt i det nuværende 

selskabslokale, når de holdt møder. Thomas meddelte, at de skulle fortælle ham, når de holdt møder, 

så forretningsbygningen kunne skrue op for varmen, inden de mødtes. Stol til en dårligligt gående i en 

opgang. Bestyrelsen henviste til Herlevs Kommunes hjælpecentral, som så ville etablere både en stol 

og et gelænder. Det plejer de, så det skulle ikke være et problem. Der var et ønske om en bænk 

umiddelbart foran ved vaskeriet. Der var også et ønske om renovering eller nye trådkurve i vaskeriet. 

Stor ros til rengøringspersonalet. 

 

Erik startede med at takke vores funktionærer for deres store deres arbejde her i Kagsgården. Endvidere takkede 

bestyrelsen for det gode samarbejde set i lyst af den lange række møder der har været afholdt 

indenfor det sidste år. 

Endvidere takkede han Peter Rørby for en god mødeledelse og til sidst også en stor tak til de 

fremmødte beboere for god ro og orden.    

  



Afdelingsbestyrelsens beretning til det ordinære afdelingsmøde torsdag den 19 august. 

Corona 

 - Åbnet op igen næsten da 

 - Mange her i Kagsgården har hjulpet naboer 

 - EK været lukket for personlig henvendelse, funktionærer næsten været på  

  arbejdet hele tiden 

  - Aflysning af ordinært afdelingsmøde i februar 

Møder 

- Afdbest holdt møde næsten hver måned, dog ikke altid at funk har været med fysisk, vi har holdt mange møder 

digitalt om renoveringen, dog er det fysisk nu. Vi har holdt andre møder i HB, KAB, Herlev Kommune, både fysisk 

og digitalt. Så en del mødeaktivitet. 

Regnskab og Budget 

- Er på et senere punkt på dagsorden, dog lige nævne at for regnskab 19/20 havde vi et overskud på 3,1 mio kr. 

Varmeregnskab ligner meget de senere år, stort overskud hvor hovedparten får penge tilbage, selvom a`conto 

varmen er uændret i mere end 30 år. 

Fraflytninger for 19/20 

- I alt 26 stk, svarende til en % på 8.54, lidt lavere end de senere år. Men også mindre end gennemsnittet i KAB, 

det skyldes måske at folk er tilfredse med at bo her 

Grønt udvalg 

- Har holdt nogle møder, og det har gjort at der er et par områder i Kagsgården hvor der sået vilde blomster, 

skråningen ved udgangen til Herlev Hovedgade og i hegnet ind mod andelsboligforeningerne på Toggangen. Træer 

er blevet stynes, fældet og der er sket en nyplantning.  

Rotter 

- Et af de store problemer er rotter, vi prøver ihærdig at bekæmpe dem, der bliver sat nye klapfælder, og en 

undersøgelse har vist døde ender af gamle rør. Vi afventer et tilbud hvad det vil koste at lukke disse rørender med 

cement, vi ved at rotterne er her, det er trygt og varmt for dem. Samtidig vil vi via klapfælder og vores nuværende 

fælder prøve at gøre det forhåbentligt rottefrit. 

Vaskeri 

- Vi her her gået over til at vaske med varmt vand hvilken giver en besparelse på ca 15.000 årligt. 

Kildesortering 

- Noget går godt, andet skidt, madaffald fint, pap alt andet end pap i disse container, mange ting bliver sat ved 

kildesortering i stedet for at smide det i containergården. 

Renoveringen 

Består af 3 forskellige projekter, VVS, nye døre, overdækning altan 3 sal, A og B boligerne, økonomien ser ikke 

endnu ud til at været skredet. Det er ikke rart at håndværker skal ind i boligerne og arbejde der medens man selv 



er der, men generelt ser det ud til at gå rimeligt, mht vvs arbejdet som jo nok er det mest belastende, er man 

kommet langt over halvvejs. Hele renoveringen forventes færdig i det tidlige forår og det er overdækning af 

altanerne der er det sidste, det andet er færdig før jul. 

Andet 

- Udskiftning af eltavler i kælderne, skyldes mere strøm til køkkenerne. 

- Opsætning af hegn ved indgang til fodboldbanen ved blok 5, forslag der blev fremsat af beboer på sidste 

afdelingsmøde. 

- De skraldespande der står i området, her er affaldet ofte spredt ud over området, det er fuglene der prøver at 

finde noget spiseligt, for at undgå det, har vores funk, opfundet nogle beslag så fuglene ikke kan komme derned. 

- Bedre lys ved indgangen til Kagsgården på Stationsalleen (overfor Big), 2 store stander med lys giver mere lys og 

sikkerhed. 

- Juletræsbelysning har i mange år været opsat på nogle af vores grantræer, vi valgte sidste år at købe et par 

flagstanger, og sætte juletræsbelysningen, vi synes selv det er blevet flot. Men vi flager ikke, kun med en vimpel, 

hvis der skal flages på flagdage kræver det er flagmand eller kvinde og det mangler vi.  

- Vi har 2 hjertestarter, og de har været henter af hjerteløber et par gange, men har endnu ikke været i funktion, 

så det var en god beslutning afdelingsmødet tog for nogle år siden, om opsætning af hjertestarter. 

- Vores funktionærer vil meget gerne have endnu flere på vores SMS kæde, så ved akut opstået problemer, kan 

der hurtig sendes beskeder, så hvis du ikke er omfattet af SMS kæden, så meld dig til den. 

- I disse corona tider prøvede vi ved påsketid, at få en kaffevogn til at komme og skænke kaffe gratis, men det 

krævede tilmelding pga coronaen og forsamlingsforbuddet, desværre var der kun ganske få tilmeldinger så det 

blev droppet. 

- Nogle gange om året sender vi en information ud til alle, vi håber at den bliver læst, og at man er glad for denne 

service fra vores side. 

Den nærmeste fremtid 

- El biler og ladestander er det kommende projekt, vi er med i gruppe under Herlev Boligselskab som skal prøve at 

komme med en løsning. Men vi har af en ny lejer i kontorbygningen, fået en henvendelse om de må få en 

ladestander til 2 p-pladser, så de kan oplade om natten, for at vise deres gode vilje har de tilbudt os 1 ladestander 

med 2 udtag gratis, og det siger vi ja til, begge ladestanderer vil blive sat ved pladserne bag garagerne lige udenfor 

selskabslokalerne. 

- Vores overløbsbassin der ligger under parkeringspladsen mellem blok 7 og kontorbygningen, skal renoveres, har 

trængt til det i flere år. De starter på renoveringen til april næste år, det bevirker så at de nærmeste lejligheder vil 

få en del støj og støv, da belægningen skal fjernes, samtidig lukkes den ene halvdel af P-pladsen i 3 måneder, og 

herefter den anden halvdel også i 3 måneder, og hele p-pladsen lukkes i 1-2 måneder. 

- På vores P-plads ind mod kollegiet ligger der nogle store gule betonklodser, som afmærkning, disse betonklodser 

skubbes ofte væk, så derfor har afdelingsbestyrelsen foreslået at klodserne fjernes, de ser også grimme ud og i 

stedet opsættes steler. 

- Til allersidst vil jeg her benytte lejligheden til at takke vores funktionærer for det store arbejde i gør, man kan 

altid regne med jeres hjælp, så tusind tak for det. 



- Jeg vil også takke min bestkollegaer, jeg synes vi har et godt samarbejde, og alle er konstruktive og interesseret i 

at løse opgaverne, til glæde for os alle som bor her i Kagsgården.  

- Det var hvad afdbest havde valgt at fortælle om, hvis der er spørgsmål til beretningen, eller spørgsmål til andet, 

vil vi prøve at svare så godt vi kan. 

  

 

 

 

 

 

 

 


