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Referat fra bestyrelsesmøde d. 28/06-2017  kl.17.00-18.30 

 

 

Tilstede: Michael B, Michael M, Claus, Bo, Gert, Henning, Anja, Søren, medarbejderne fra 

den Socialhelhedsplan, Ditte fra HP 4, forvaltningschef Kenn Hansen og Stine fra BB.    

 

Afbud: Tanja. 

 

1.  Valg af Dirigent. Michael B. 

2.  Valg af Referent.  Michael B. 

3.  Godkendelse af referat fra 26-04-2017.  Godkendt.     Til beslutning. 

 

4. Afdelingen. 

 

A. 15. Opfølgningssager.  

 

Bestyrelsen er enig om, der skal følges op på videoovervågning i elevatoren i Hallingparken 2. 

Formanden taler med driftskontoret. 

B. Sociale helhedsplan på besøg.      Til orientering. 

Medarbejderne fra den Socialehelhedsplan var på besøg og kunne fortælle hvilken liner, der var lagt 

på de forskellige områder. Der blev aftalt, der skulle afholdes et fællesmøde for de fire 

boligafdelinger i BB omkring helhedsplanen.     

C. Afdelingsmødet.        Til orientering. 

Bestyrelsen byd Bo velkomme til bestyrelsesarbejdet og tog afdelingsmødet til efterretning. 

D. Møde kalender for 2018.      Til beslutning.  

Bestyrelsen godkendte mødekalenderen for 2018.  

5. Lejerbo/Inspektør.  

A. Økonomi status og materialet er sendt ud på mail.     Til orientering. 

Økonomien ser tilfredsstillende ud og bestyrelsen tog det til efterretning. 
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6. Antenneforeningen Brøndby. 

A. Via/Claus Hansen.       Til orientering. 

Claus blev genvalgt på antenneforeningens repræsentantskabsmøde og fik en plads i 

forretningsudvalget. Tillykke til Claus. 

7. Perlen. 

A. Referat fra styregruppemøde.      Til orientering. 

Bestyrelsen vil godt rose det store arbejde, som bliver leveret fra medarbejderne i Cafe Perlen og 

det mange gode arrangementer, der bliver lavet. 

. Gårdrådet.  

A. Blomsterkumme og ny bænk.      Til beslutning. 

Bestyrelsen godkendte ansøgningen og Anja taler med driftskontoret, så tingene bliver udført. 

9. B.B. 

A. Repræsentantskabet møde 20-06-2017.     Til orientering. 

Taget til efterretning. 

10. Byggeudvalget i HP 4 BB. 

A. Referat fra 20-04-2017.      Til orientering. 

Taget til efterretning og der vil komme nærmer information fra John Frimann.  

11. FBU i HP 4. 

A. Referat fra 25-04-2017.      Til orientering. 

B. Referat fra 13-06-2017.      Til orientering. 

Begge referater handler om genhusningen og nedrivningen, nede ved de første fem højhuse. Søren 

mente man skulle arbejde på, at genopfører de fem højhuse efter nedrivningen, i samme højde, så 

man bibeholder skylinen.  
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12. DE 9. 

A. Dagsorden fra 08-05-2017.     Til orientering. 

Taget til efterretning. 

13. Driftsgruppemøde.  

A. Referat fra d 24-05-2017 + bilag.     Til orientering. 

Driftskontorets hjemmeside vil blive opdateret, så den er tidssvarende. 

14. E.V.T. 

Parkeringshenvendelser har været få og der er anlagt nye parkeringspladser, så der bliver plads til 

alle. I det indelukkede parkeringsareal, er alle pladser udlejet. 

 
15. NÆSTE MØDE DEN 16-08-2017 kl. 17.00 
 
Med venlig hilsen. 

Formand. 

Michael Buch Barnes. 
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