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Referat fra afdelingsmøde 
i Egeløvparken 

Afdeling 1 - 1015 

Egeløvparken 

 

Mødedato/kl.: 4. juli 2012 kl. 19.00 

Sted: Beboerlokalet 

Deltagere:  Solvej Strømsted (Øko-

nomi) Helle Reinholdt (konstitueret 

driftschef) Niels Brink (BYG), og Villy 

Sørensen (3032) 

Fremmødte husstande: 60 

Fra 3B:  Annette Rasmussen  

Referent:  Annette Rasmussen 

Udvidet regnskab udleveret – 1 stk. 

 

Mødet slut kl. 23.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat sendt ud den 9. juli 2012 

 

1. Valg af dirigent Villy Sørensen blev valgt. 

 

2. Valg af 3 stemmeoptællere Valgt blev: 

 

Hanne Kohn, Dorthe Genckel og Svend-Erik Pedersen. 

 

3. Afdelingsbestyrelsens fremlæg-

gelse af årsberetning v/Jens Han-

sen 

Der er sket meget i Egeløvparken i 2011. 

 

Vi har fået skiftet de sidste døre i Egeløvparken samt fået 

sat postkasser op.  

 

Tagene er gennemgået i Egeløvparken, og de kritiske er 

blevet renoveret. 

 

Der er indkøbt en ny traktor, da den gamle skulle renove-

res for kr. 50.000. 

 

Der er skiftet vinduer i hele Egeløvparken på stisiden. 

 

Vi har fået godkendelse fra Herlev Kommune til at udvide 

boligarealet på de lejemål på 55 m2, så nu kan man ind-

drage skuret til beboelse. Herlev Kommune har også givet 

godkendelse til opførelse af et skur i haven, men denne 

godkendelse gælder kun ved udvidelse af boligarealet i ty-

pe D boliger på 55 m2. 

 

Vi har fået en godkendelse på delvis inddækning af den 

overdækkede terrasse, men denne godkendelse gælder  



 

 

 

kun ved nyopførelse. 

 

Der er igen blevet gjort hovedrent i beboerlokalet. Da vi ik-

ke alle sammen gør rent på samme måde, har vi iværksat, 

at der bliver gjort hovedrent 2 gange om året. Så kan vi alle 

kan være bekende at invitere vores gæster til fest, uden at 

de skal få snavs på deres tøj fra borde og stole, der ikke er 

rengjort efter udlejning.  

 

Traditionen tro blev der afholdt Sankt Hans Aften, der kom 

ca. 40-50 mennesker, men der er plads til mange flere. Vi 

fik sunget Midsommervisen til det flotte bål. Vi håber, at I 

vil møde op til næste Sankt Hans og se afdelingsbestyrel-

sen på ”slap line”. 

 

Fastelavn må vi sige blev en dejlig dag, vi havde besøg af 

tryllekunstneren, Lasse K, til stor morskab for både voksne 

og børn, vejret var med os med dejlig solskin og tøndes-

lagning. Der blev delt fastelavnsboller og godteposer ud. 

En herlig dag. Vi takker for det store fremmøde og ses til 

næste Fastelavn. 

   

Ejendomsfunktionærerne har været i gang med beskæring 

af beplantningen og de store træer rundt om i Egeløvpar-

ken er blevet fældet, De har kæmpet hårdt med sne og is, 

som de har fået bugt med, så vi alle kan færdes sikkert i 

Egeløvparken. Vi vil gerne takke dem for det arbejde de 

udfører, uden dem vil Egeløvparken ikke se ud som den 

gør. 

 

Afstemning ved håndsoprækning: 

29 stemmer for beretningen 

52 stemmer imod beretningen 

 

Beretningen blev ikke godkendt. 

 

4. Afdelingens regnskab for tiden 

1/1 – 31/12 2011 fremlægges til 

godkendelse v/Solvej Strømsted 

Under fremlæggelsen af regnskabet, blev der udtryk ønske 

om, at det skal undersøges, hvorfor facaderenovering ikke 

kan få midler fra Landsbyggefonden. 

 

Overskud på antennebudgettet kr. 22.688 medvirker til, at 

bidraget bliver nedsat i 2014.  

 

Afstemning ved håndsoprækning:    

Regnskabet blev godkendt med 2 stemmer imod.  

 

 

 



 

 

 

5. Behandling af indkomne forslag  

Indsendt af Finn Andersen. 

Forslaget udløste mange spørgsmål til aftalen med E-ON. 

Aftaler er uopsigelige i 10 år. Aftalen er underskrevet den 

26.9.2006 og er uopsigelig i 10 år med udløb af kalender-

året 2016.  

  

Det blev vedtaget, at bestyrelsen pålægges at undersøge 

mulighederne og betingelserne for at få et billigere forsy-

ningsselskab til vores opvarmning, hvilket fremlægges på 

førstkommende afdelingsmøde i 2012. 

 

Der var en ivrig diskussion omkring facadeudskiftningen. 

Niels Brink, fra 3B’s byggeafdeling, fik noteret spørgsmåle-

ne ned, og beboerne vil modtage en beboerinformation, 

der giver svar på de stillede spørgsmål samt den informati-

on som også blev efterlyst.  

 

Indsendt af Frantz Nielsen. 

De fremmødte blev orienteret om, hvad Lokalplan 44 afsnit 

7.8 og 9.7 omhandlede. 

 

Forslaget om at søge Herlev Kommune om dispensation 

fra Lokalplan blev nedstemt.  

   

Forlag om beskæring af buske og træer samt bevarelse af 

høje træer blev også nedstemt.  

 

Forslaget om, at der nedsættes et grønt udvalg blev ned-

stemt.  

 

Indsendt af Charlotte og Kim Kristensen. 

Forslag om, at husorden ændres således, at alle uanset 

om de har opført eller ønsker at opføre skure, udhuse, pa-

villoner mm der pr. dags dato bor i afdelingen skal have de 

samme muligheder, som 3B har beskrevet, nemlig at der 

gives tilladelse til at allerede opførte skure, udhuse, pavil-

loner mm., som der har været praksis for i afdelingen og at 

disse kan bevares indtil man fraflytter sit lejemål. Der gæl-

der dog en deadline for hvornår det ikke længere er tilladt 

at opføre disse, som fastsættes til 6 måneder fra beslut-

ningen er taget på afdelingsmødet.    

 

Stemmer man JA til forslaget giver det alle mulighed for at 

beholde eller etablere skur, udhus, pavillon mm. i haven, 

som dog skal nedtages ved fraflytning af lejemålet, men at 



 

 

 

der ikke må opføres skure, udhuse, pavilloner mm efter 

tidsfristen på de 6 måneder fra beslutningen er taget her 

på mødet 

 

Stemmer man NEJ til forslaget skal de bygninger mm og 

som ikke overholder den nuværende husorden fjernes nu 

da de strider mod den nuværende husorden og der vil ikke 

blive mulighed for at opføre bygninger mm. i fremtiden, 

som oplyst fra Boligforeningens 3B. 

 

Afstemning: 

33 ja-stemmer   

74 nej-stemmer 

  4 blanke stemmer  

 

Herefter blev de fremmødte orienteret om, at Herlev Kom-

mune ved skrivelse af den 20. dec. 2011 har godkendt, de 

eksisterende skure, udhuse, pavilloner som skal nedtages 

senest ved fraflytning.  

 

Indsendt af Charlotte og Kim Kristensen      

Forslaget om at afdelingsbestyrelsen pålægges at få udar-

bejdet en tilfredshedsundersøgelse blandt afdelingens be-

boere bortfalder. 

 

Forslagsstillere trækker forslaget, idet afdelingsbestyrelsen 

foreslår, at der nedsættes et udvalg, der arbejder videre 

med forslaget.  

 

Indsendt af afdelingsbestyrelsen 

Afdelingsbestyrelsen stiller forslag om, at der nedsættes et 

grønt udvalg, som arbejder videre med de grønne områ-

der.  

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

Ønsker du at deltaget i udvalgsarbejde eller være med i det 

grønne udvalg, kan du kontakte afdelingsbestyrelsen.   

   

6. Valg af formand for afdelingsbe-

styrelsen for 2 år 

Der var 2 kandidater til formandsposten. 

Jens Hansen og Kim Kristensen. 

 

Afstemning: 

Kim Kristensen - 73 stemmer 

Jens Hansen - 33 stemmer  

5 blanke stemmer 

 

 



 

 

 

7. Valg af 2 afdelingsbestyrelses-

medlem for 2 år og 2 medlemmer 

for 1 år 

 

Henrik Hansen, Sortemosevej 9 C blev valgt for 2 år 

 

Bent Dyhr Ølgaard, Sortemosevej 59 C, 

John Lars Oksquist, Syvendehusvej 63 A og  

Bent Gerhardt, Sortemosevej 3 A blev valgt. 

 

Et medlem blev valgt for 2 år og 2 medlemmer blev valgt 

for 1 år. 

 

8. Valg af 2 suppleanter for 1 år 

 

1. suppleant: Janus A. Christensen, Syvendehusvej 71 C 

2. suppleant: Svend-Erik Petersen, Hækmosen 88 B 

9. Eventuelt valg af medlemmer og 

suppleanter til repræsentantska-

bet. 

 

Afdelingsbestyrelsen udpeger de bestyrelsesmedlemmer, 

der deltager i repræsentantskabet. 

10. Eventuelt 

 

Er der mulighed for, at Herlev Kommune vil være behjæl-

pelig med at male Hjælpemiddelcentralen. 

 

Referat af indeværende møde, ønskes uddelt til samtlige 

hustande.  

 

 

 

 


