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Referat fra bestyrelsesmøde d. 26/06-2019 kl.17.00-18.30 

 

 

Tilstede: Michael, Claus, Søren, Anja og Henning. 

Afbud: Bo, Tanja, Gert og Harum. 

 

1.  Valg af Dirigent. Michael B. 

2.  Valg af Referent. Michael B. 

3.  Godkendelse af referat fra 24-04-2019. Godkendt.     Til beslutning. 

 

4. Afdelingen. 

 

A. Igangsættelses af proces med renovering af containergården.     Til beslutning. 
 
Der afsat 700,000 kr. til den nye containergård i 2021 og derfor har bestyrelsen tage denne 
beslutning, at der skal i gang sættes en oplægsproces, hvordan den skal udformes i et 
samarbejde affaldsudvalget, som består af Søren, Claus, Tanja og Anja. Vi vil bed vores 
bygningschef at sætte denne proces i gang med affaldsudvalget.  

B. Etablering af trappe fra parkeringsniveau til sti mod busstoppestedet.           Til beslutning. 

Bestyrelsen godkendte, at der skal indhente et tilbud på denne opgave og formanden tager kontakt 

til driftskontoret for denne opgave. 

C. Orientering fra parkeringsudvalget/via Søren.          Til orientering. 

Søren kunne orientere, at der kun har været to sager på nuværende tidspunkt og det er meget fint. 

D. Orientering fra Affaldsudvalget/via Søren.       Til orientering. 

Søren gav en redegørelse, hvor langt man var i processen: 

Man er i fuld gang med forløbet angående bestilling af affaldsløsningerne. Så vidt Søren er 

orienteret er der en del af afdelingerne der hælder mod/eller allerede har valgt.  

 

606: Eurogroupe - den der står i Bredager  

607: Eurogroupe - den der står i Bredager 

608: Eurogroupe - den der står i Bredager 

603: tænker også  Eurogroupe men har ikke endeligt valgt 

604 og 605 – er fortsat i proces. 
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E. Maling til gårdhaverne/ via Michael.      Til beslutning. 

Bestyrelsen godkendte, at beboer som boer i stuen og har haveplader, de kan få udleveret 

gråhvidmaling til vedligeholdelse af pladerne med denne vi bruger ude i gården, har en farvekode 
som hedder S2000-N og er en lys grå. Formanden kontakter driftskontoret, for det videre forløb.   

F. Sommerfest i afdelingen.       Til beslutning.  

Bestyrelsen godkendte at man vil afholde sommerfest i afdelingen den 7 september 2019 og 

tovholder er Anja og Tanja.  

5. Lejerbo/Inspektør.  

A. Intet.         Til orientering. 

6. Antenneforeningen AF 86. 

A. Ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. juni/via Claus.    Til orientering. 

Claus gav en orientering, at det var gået godt på mødet og han blev genvalg til bestyrelsen og til 

forretningsudvalget. 

7. Perlen. 

A. Styregruppemøde 24/6-2019/via Michael.      Til orientering. 

Det går godt i Perlen og der bliver afholdt en hel del arrangementer, som beboeren er glade for.  

8. B.B. 

A. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde fra den 28. maj 2019.    Til orientering. 

Bestyrelsen tog dette til efterretning. 

9. Byggeudvalget i HP 4 BB. 

A. Intet.               Til orientering. 
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10. FBU i HP 4. 

A. Intet.         Til orientering. 

11. DE 9. 

A. Referat fra 3. juni. 2019.      Til orientering. 

Bestyrelsen tog dette til efterretning. 

B. Tryghedsundersøgelse.      Til orientering. 

Der ved at blive afholdt en tryghedsundersøgelse i Brøndby Strand Parkerne og indtil videre ser 

undersøgelse sådanne ud: 

3. juni 
I er nu oppe på 686 gennemførte besvarelser. 
 
Husk at tabellen også inkluderer ufuldendte besvarelser: 
 

  
Antal 
boliger 

Antal 
svar 

Svarprocent 

Lunden 309 79 26 

Rheumpark 350 77 22 

PAB 308 97 31 

T13 988 171 17 

Afd. 605 212 74 35 

Afd. 606 212 80 38 

Afd. 607 234 40 17 

Afd. 608 295 67 23 

Gurrelund/Bjerrelund 161 47 29 
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12. Driftsgruppemøde.  

A. Referat fra den 27. maj 2019.       Til orientering. 

Bestyrelsen tog til efterretning. 

B. Ansættelse af en 1. mand.       Til beslutning.  

Bestyrelsen godkendte, at man ansætter en 1. mand på driftskontoret, så man kan få nedbragt de 

mange arbejdsopgaver, som ligger i afdelingerne i Stranden   

13. Emmer til næste møde. 

-Videoovervågningen i lav husene på tagene.  

 
14. NÆSTE MØDE DEN 28-08-2019 kl. 17.00 
 
Med venlig hilsen. 

Formand. 

Michael Buch Barnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


