
 
 

 

 

 

 

Tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer: Frederik Valmin, Lone Landgreen, Ib Graabæk, Jacob Dag 

Poulsen, Emil Juhl, Steen Müller og Yamile Hansen 

Fra ejendomskontoret: Jørn Kaas 

Referenter: Steen Müller og Lone Landgreen 

1) Ib valgt som dirigent og Steen/Lone som referenter. 

2) Godkendelse af dagsordenen og tilføjelser af emner. 

3) Referat fra bestyrelsesmøde den 11.maj 2021 godkendt. 

4) Til og fra Ejendomskontoret:  

Tidsplanen for renoveringen af elevatorerne kommer desværre ikke til at holde. Der er store materiale 

leveringsproblemer fra Tyskland, da fabrikken har været lukket pga. pandemien. Derfor bliver renoveringen 

af elevator nr. to i VBN 6 sat på stand-by og forhåbentlig bliver materialerne leveret i uge 34, 2021. Ny 

korrigeret tidsplan bliver opslået, når planen kendes. 

Politiet patruljerer jævnligt i området og melder om rolige forhold på gadeplan. Nogle beboere/gæster er 

bekymrede over knallertkørsel på skolestien og i parken. Men det hjælper ikke at klage til 

ejendomskontoret, da de ikke har nogen bemyndigelse til at tage affære. Noter nummeret på knallerterne 

og kontakt politiet. 

Cykelindsamling og oprydning af gamle barne-og klapvogne finder sted tirsdag den 15.juni 2021. Mange 

beboere ønsker mærkater til at sætte på cyklerne, nogle endda adskillige. Det er dog ikke meningen, at 

cykelkældrene skal være fyldt med gamle ubrugelige cykler, barnevogne og den slags, men skal kun 

benyttes til opbevaring/beskyttelse af funktionsdygtige cykler og barnevogne, der er i brug.   

Under den nuværende tidsbegrænsede udlejning er der desværre nogle, der videreudlejer deres bolig. Det 

kan være svært at opdage, da ejendomsfunktionærerne jo ikke kan kommer på uanmeldt besøg.  

Oversigt over hvornår rengøringen foregår i opgange og elevatorer er under udarbejdelse, og bliver 

forhåbentlig snart opsat. Det er desværre stadig nedslående og forkasteligt hvor meget skidt og møg nogle 

af beboere smider i opgangene og elevatorerne. Rengøring er ikke gratis! 

Der er fortsat udfordringer med elever fra de store klasser på Bellahøj Skole, som benytter områderne ved 

nr. 6 og nr. 10/12 i frikvarterne. Problemet er hensynsløs brug af vores legeredskaber (gynger), borde, 

bænke og manglende oprydning efter indtagelse af mad og drikke. Lone skriver igen til skolens ledelse om 

at henstille til eleverne, at vise hensyn. 

5. Nye, løbende og afsluttede sager og orientering fra udvalg: 

Aktivitetsudvalget blev desværre nødsaget til at annullere den videre planlægning familiearrangementet på 

Bellahøj. Arrangementet skulle have fundet sted lørdag den 19.juni 2021, men der var problemer med at 

skaffe underholdning til børn og voksne, og desuden fortsat uklarhed omkring corona-restriktionerne. Der 

arbejdes videre med voksenudflugten som er planlagt til lørdag den 11.september 2021. 
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Plantekasser. Der er sendt forespørgsel via mail til de nuværende brugere af fsb plantekasserne, om de 

ønsker at fortsætte brugen. Det er tilsyneladende knebet lidt med at få gang i ”kasserne” i år. 

Helhedsplanmøde afholdt i Lundevængets nye beboerlokale, da mødet primært satte fokus på et fremtidigt 

beboer/fælleshus på Bellahøj. Desuden blev det oplyst, at de gule huse skal renoveres indefra i stedet for 

planlagt udefra og det skyldes, at det ikke er muligt at producere så store fiberbetonplader, som en 

udvendig renovering vil kræve. Godkendelse fra Slots-og Kulturstyrelsen er på plads, svar fra 

Landsbyggefonden mangler. Mock-up’en på husene er udsat pga. materialemangel. 

Formandsmøde afholdt den 27.maj 2021. Referat indsat: 

Lokalplanforslag om Bellahøjmarken 

oplæg om større sammenhæng og udvikling af områderne i og ved Bellahøjmarken. 

Enighed om at det er et godt forslag og at vi gerne vil indgå i dialog om dette med Brønshøj-Husum 

Lokaludvalg, som kontaktes om dette. John Steen kontakter BHL 

Åbningsfest af Friluftsscenen 

Program for dagen næsten på plads – som optakt til sidste optræden er der lagt op til at 

repræsentant fra de fire afdelinger kan komme med indlæg og præsentere den næste optræden – 

enighed om at spørge Frank Bentin om han har lyst til at sige nogle få ord om Sammen om Bellahøj 

og historien bag (3-4 minutter) – Ib/Frederik spørger Frank 

Sammen om Bellahøj 

Nye lokaler klar ca. primo juni. Projekt med nyttehaver kører med succes. Pilotfilm, der ville lave 

Bella Filmklub har endnu ikke modtaget svar på hovedsponsor ansøgning – og har fået nye ideer, 

som de vil vende tilbage med. Forestilling med akrobater, der vil rappelle på vores bygninger 

afventer juridisk afklaring på forsikring hos fsb. Er afklaret og godkendt hos AKB. 

Brobold 

SAB har modtaget henvendelse om hvorvidt vi ønsker at deltage i Brobold med vores to boldbaner. 

Enighed om at det er en god ide ikke mindst hvis de vil være med til at opgradere de to baner og det 

ikke vil være forbundet med udgifter. John Steen svarer. 

Hjertelungeredningskurser 

Lægerne bag er færdig med deres forskningsprojekt og vil gerne etablere kurser her på Bellahøj 

inden sommerferien. Enighed om at kurserne nok først skal ligge efter sommerferien, men at vi kan 

holde møde med dem i juni. John Steen sender forslag til mødedatoer 7. eller 14. juni 2021.  

CPH Grandprix 

Forespørgsel til kommunen fra bestyrelsen i Bakkehusene om hvorvidt der var planlagt beredskab til 

at håndtere arrangementet i forhold til gældende Coronaregler er besvaret med at arrangør har styr 

på det. Med mindre Coronareglerne bliver skærpet pga. øgede smittetal eller at pågående 

renovering af Bellahøjvej ikke når at blive afsluttet, bliver arrangement sandsynligvis gennemført. 

Notat fra Teknik- og Miljøforvaltning i Kbh’s Kommune om Den sammenhængende By og gode 

billige boliger. Enighed om at det var svært ikke at opfatte notatets indhold positivt men at 

virkeligheden vil vise om målsætningen bliver indfriet. 

Aftale med gadeteater gruppen Batida om afholdelse af gadeteater på Bellahøj er på plads efter at 

være flyttet fra lørdag den 28. august til fredag den 27. august 2021 med to forestillinger på 

boldbanen i Nord. Første forestilling kl. 16.30. 

 

 

Bellahøj Fælleshave den 26.maj 2021. Året rundet af og regnskab godkendt. Der er ønske om at bruge en 

anden parkeringskontrollant end Parkering København, som ikke kommer ofte nok på Bellahøj. Mange biler 

holder udenfor parkeringsbåsene og det giver trafikale udfordringer og dårligt udsyn på Ved Bellahøj Nord 

og Syd. Det blev foreslået at balancere udgifterne/huslejestigningen til legepladsen i syd (2,5 mill) over 4 år. 

Forslaget blev vedtaget.  

 

 

https://www.brobold.dk/


 
 

6. Modtagne mail henvendelser:  

Alle besvaret eller videresendt til Ejendomskontoret. 

 

7. Mødekalender: 

a. Budgetmøde tirsdag den 22.juni 2021 

b. Aktivitetsudvalgsmøde tirsdag den 29.juni 2021 kl. 17.00 

c. Bestyrelsesmøde tirsdag den 10.august 2021 

d. Indvielse af Bellahøj Friluftsscene lørdag den 14.august 2021 

e. Repræsentantskabsmøde i IDA mandag den 23.august 2021 

f. Afdelingsmøde på Restaurant Bellahøj tirsdag den 31.august 2021. 

g. Helhedsplanmøde torsdag den 2.september 2021 

h.. Voksenudflugt til Roskilde lørdag den 11.september 2021  

i. Konstituerende bestyrelsesmøde tirsdag den 14.september 2021 

 

Referent Lone Landgreen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


