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Referat af bestyrelsesmøde Egeløvparken Afd. 1-1015  

Mandag d. 9 februar 2015. 
__________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
Deltagere:  
 Kim Kristensen KK 
 Tenna Christensen  TC 
 Bent Ølgaard BØ 
 Henrik B. Hansen  HBH 
 Bendt Gerhardt BG 
      Gitte Godballe GGP 2. suppl. 
   
 
Fraværende: 
      Lone Juhl-Hansen LJH 1. supp. 
 
Fra 3B deltager: 
 
 Driftschef Rene R. Pape      RPA 
                 Jan Westlund    JW 
   
            

                                                                          
 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Godkendelse af referat fra d. 12/1-2015. 
3.   Varmemester / Driftschef 
4.   Orientering fra formanden 
5.   Hjemfaldspligten. 
6.   Stillingsannonce. 
7.   Fest / Aktivitetsudvalget 
8.   Nabohjælp arrangement. 
9.   Kattefænger – katteværn. 
10. Markvandring, referat godkendes. 
11. Madam skrald 
12. Evt. 
13. Næste møde 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
1. Valg af dirigent og referent. 

Kim Kristensen blev valgt til dirigent.  
Henrik B. Hansen blev valgt til referent.  

2. Godkendelse af referat fra sidste 
møde.  

Referatet fra d. 12/1-2015 kan først 
godkendes på mødet  d.30/3 - 2015. 
 

3.  Varmemester / Driftschef.  

JW – Der er foretagen en optælling af 
service i selskabslokalet, og der indkø-
bes ekstra service, så vi har et lille lager, 
til opfyldning. 
Der bliver indhentet tilbud på en grov-
gartner, der kan levere maskiner og 
mandskab til rydning buske og træer. 
JW indhenter ligeledes tilbud på nye 
planter og buske til levering i oktober 
måned. 
Der kan forekomme lang ventetid på 
reparation af vaskemaskiner, derfor 
blev det besluttet at have en ekstra va-
skemaskine på lager, som lånes ud  
 
 
 

mens beboerens vaskemaskine bliver 
repareret, ombytningen foretages af 
gårdmændene.   
 
RPA – intet angående carporte. 
Opfølgningslisten blev gennemgået. 
Der arbejdes på en aftale med EON. 
You-See vil ikke underskrive aftalen med 
vores krav til en aftale. 
Der bliver 10 nye målinger for radon, da 
nogle får målinger har vist forhøjet ra-
don. 
Udkast til råderegler ud, er sat i gang. 
Tidsplaner for køkken udskiftning ønskes 
reduceret.  

       
4.  Orientering fra formanden. 
  
 Intet.  
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 5. Hjemfaldspligten. 
 Hjemfaldslånets betydning for Egeløvpar-

ken blev gennemgået. 
 Værdien er sat til 7 mio. som skal betales 

over huslejen, det er ikke alle boliger der 
er omhandlet af hjemfald, men alle boli-
ger betaler. 

 3B har søgt om driftstøtte til hjemfaldslå-
net . Landsbyggefonden har givet tilsagn, 
derfor stiger huslejen med 2 kr. pr. kva-
dratmeter det første år, det andet år sti-
ger det til 3 kr, og det tredje år til 4 kr. 
pr. kvadratmeter.  

   
 
6. Stillingsannonce.   
 Er stillet i bero, og JW checker selskabslo-

kalet efter hver udlejning. 
 
7. Fest / Aktivitetsudvalget. 

Der er styr på fastelavnsfesten.   
  

8. Nabohjælp arrangement. 
I forbindelses med  regnskabsmødet d.1. 
juni 2015 kl:19.00, vil der fra kl. 17.30 til 
kl. 19.00 bliver holdt møde om nabo-
hjælp.     

 
9.  Kattefænger - katteværn. 

I forbindelsen med at kattefængeren 
kommer, vil udgifterne blive dækket af 
Herlev kommune for de katte som ikke 
har noget tilhørs forhold og som ligeledes 
lever vildt. De katte som indfanges, og 
det konstateres at de hører hjemme i 
Egeløvparken, der vil beboeren få en reg-
ning fra kattefængeren. 
Det er planen at indfange katte i marts 
måned 2015. 
 

10. Markvandring. 
Referatet Fra markvandringen blev       
godkendt. 

   
11. Madam skrald. 
       Intet nyt. 
 
12. Evt. 

KK her søgt midler fra serviceloven §18, 
og fået 5000,00 kr. til indkøb af Pc, som 
stilles til rådighed for vores beboere. 
 

13. Næste møde. 
      Bestyrelsesmøde.   
      Mandag d.    30/3 – 2015 kl. 16.30 
 
 
      Mødet sluttede kl. 18.00.  
 
 
      Ref. Henrik B. Hansen 


