
Referat fra bestyrelsesmøde 24/9-2018 

Tilstede: Birger, Mia, Jimmi, Kamilla, Lea og Rasmus 

Dagsorden: 

1. Valg af referent:  Rasmus 
2. Opfølgning på sidste referat:  

Det nævnes for god ordens skyld at tømrerfirmaet M.B. Frederiksen (pr. brev) har varslet 
gennemgang af døre og vinduer med start i uge 40. 
 

3. Gennemgang og håndtering af Indkomne mails. 
Bestyrelsen bruger rigtig meget tid på at finde rundt i mailkorrespondance. Vi vil derfor bede om at 
alle nye henvendelser sker i en ny mail og ikke som svar på f.eks. referater.  
 
Ved henvendelser til bestyrelsen bedes i oplyse et telefonnr. Så evt håndværker kan tage kontakt til 
jer. 

4. Udearealer 
5. Arbejdsgrupper: Plan for vintervedligeholdelse vedhæftes dette referat. 
6. Budget/Regnskab 

 
7. Nyt fra KAB: Eftersyn af MgO  er overstået i denne omgang, og nu tager arkitektfirmaet rapporten 

til byggeskadefonden. Vi afventer. 
 
Hermed et par klip fra Referat af Herlev Boligselskabs organisationsbestyrelsesmøde den 29. august 
2018, 
 Afdeling 39-19 Enebærstien – MgO-plader – status (B) 
Der er p.t. ved at blive udarbejdet et udbudsmateriale af den rådgiver, som har vundet sagen. 
Rådgiveren har oplyst, at deres deadline for aflevering af udbudsmaterialet til Byggeskadefonden 
er ultimo oktober 2018. 
Byggeskadefonden oplyser, at når materialet foreligger, skal det gennemgås af en række af 
skønsmænd m.m. Derfor kan de endnu ikke oplyste en tidsplan for udbedringen. 
Vi har i forbindelse med vores seneste henvendelse modtaget et orienteringsbrev fra Byggeskadefonden. 
Det fremgår bl.a. heraf, at Byggeskadefonden iværksætter udbedring i den 
rækkefølge, der er behov for det. Det fremgår endvidere, at fonden gennemfører fortsat overvågning 
af de sager, der ikke er under udbedring. 
Byggeskadefonden har senest i februar 2018 gennemført en overvågningsundersøgelse af 
Enebærstien, og der er i den forbindelse udarbejdet en konklusionsrapport. 
Af konklusionsrapport af 20. februar 2018 fremgår det bl.a., at udskiftningen af MgOvindspærrepladerne 
og udbedring af følgevirkningerne fra fugt fra pladerne kan udsættes, 
uden at indeklimaet i boligen påvirkes, og uden at dele af facaden kollapser. 
 
Vandskade i Enebærstien. 
Vandskadesagen i Enebærstien 11. Forsikringen Gjensidige har, som driften tidligere har orienteret 
om, afvist at dække sagen, hvilket der er gjort indsigelse over, da Gjensidige har dækket 
2 lignende sager i andre AlmenBolig+ afdelinger. Driften afventer fortsat svar fra KAB’s 
forsikringsmægler Willis, om hvorvidt afslaget er berettiget 

 
8. Arbejdsdag 

Husk arbejdsdagen 7/10-18. 
Hvis der er ideer til arbejdsopgaver kan de sendes til bestyrelsen. 
 Indkaldelse dukker op i postkassen snart. 

9. Evt. Husk. Parkering kun i opmærkede båse! 

 

Husk at vi har serviceaftale med SSG. Tlf. 7015 3800. Tjek enebaerstien.dk for yderligere info. 

 

Næste bestyrelsesmøde:  Torsdag 8/11-2018 kl. 19 


