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Referat fra bestyrelsesmøde d. 27/03-2019 kl.17.00-18.30 

 

 

Tilstede: Tanja, Henning, Gert, Claus, Bo, Michael, Anja og Søren 

Afbud: Harum. 

 

1.  Valg af Dirigent. Michael B. 

2.  Valg af Referent. Michael B. 

3.  Godkendelse af referat fra 30-01-2019. Godkendt.     Til beslutning. 

 

4. Afdelingen. 

 

A. Legepladsen via/formanden.       Til beslutning. 
 
Tilbuddene bliver eftersendt til bestyrelsen samt køreplanen. 
Der var indkommet tre tilbud til, hvordan den nye legeplads kunne se ud i gården. De tre 
leverandører var Ledon, UNO og Copla. Bestyrelsen valgte Ledon og UNO, som skal forlægge 
deres materiale for beboeren lørdag den 27/4 2019 fra kl. 12.00 til kl. 15.00 og i tidsrummet 
kan beboeren komme ned og give deres afstemning. Der vil være kaffe, sodavand og småkager 
samt der vil opsat to pavilloner op. Anja og Tanja er tovholder på dette arrangement.  

B. Afdelingstjek og det næste tjek maj 2019.      Til beslutning. 

Søren, Gert og Henning deltager den 3. maj 2019 kl. 10.00. 

C. Forretningsorden for bestyrelsen via/Tanja.         Til beslutning. 

Bestyrelsen godkendte forretningsorden for bestyrelsen og den skal evalueres om 2 år.     

D. Årsberetningen 2018, årsregnskabet 2018, Budget 2020 og materialet er sendt til bestyrelsen pr 

mail og budgetmøde med Lejerbo torsdag d. 28/03-2019 kl. 18.00.     Til beslutning.  

Tanja, Bo og Michael deltager til dette møde med Lejerbo. 

E. Rotter i afdelingen via/Anja.       Til beslutning.  

Bestyrelsen blev enig om, at der skal findes andre muligheder med bekæmpelse af rotter i 

afdelingen. En af mulighed kunne være man indkøber elektroniske spidde, til at sidde i 

kloakbrønden og formanden tager kontakt til driftskontoret omkring dette.   
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F. Afregning af rådighedsbeløbet.       Til beslutning. 

Bestyrelsen godkendte afregningen af rådighedsbeløbet fra kasserne. 

5. Lejerbo/Inspektør.  

A. Aflysning af driftsgruppemøde.       Til orientering. 

Taget til efterretning. 

B. Tilbud på malerbehandling af betonvægge.      Til beslutning.  

Bestyrelsen godkendte beløbet på 41,975.00 incl. moms og driftsten sørger for at sætte det projekt i 

gang, i et samarbejde med leverandøren.  

C. Tilbud på malerarbejde i kældergange.      Til beslutning.  

Bestyrelsen vil gerne have et kontroltilbud, da det mangler og formanden tager kontakt til 

driftskontoret omkring dette.   

6. Antenneforeningen Brøndby. 

A. Orientering via Claus.        Til orientering. 

Man er ved at sætte en ny forretningsfører i foreningen og nettet har ikke kørt så godt. Det nye BB-

foreningen vil kunne afholde stiftede repræsentantskabsmøde 30/4 eller 20/5 2019.   

7. Perlen. 

A. Rom smagning.        Til orientering. 

Taget til efterretning. 

8. Gårdrådet.  

A. Udgår.         Til orientering. 
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9. B.B. 

A. Referat fra 18-02-2019.        Til orientering. 

Taget til efterretning. 

10. Byggeudvalget i HP 4 BB. 

A. Intet               Til orientering. 

B.  Brøndby Strand VVM.        Til orientering. 

VVM-rapporten giver yderligere forsinkelser med nedrivningen af de 5 højhuse i Stranden. 

11. FBU i HP 4. 

A. Referat fra den 21-03-2019.       Til orientering. 

Taget til efterretning. 

12. DE 9. 

A. Regnskab for kulturweekend 2019.      Til orientering. 

Taget til efterretning med Bo Mourits bemærkninger. 

B. Politiske følgegruppe.        Til orientering.  

Taget til efterretning. 

13. Driftsgruppemøde.  

A. Intet.         Til orientering. 

14. E.V.T. 
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15. Emmer til næste møde. 

- Vagtordningen. 

- Kældere brikker. 

 
16. NÆSTE MØDE DEN 24-04-2019 kl. 17.00 
 
Med venlig hilsen. 

Formand. 

Michael Buch Barnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


