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Referat fra bestyrelsesmøde d. 29/01-2020 kl.17.00-19.00 

 

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

Afbud: Claus og Harun. 

 

1.  Valg af Dirigent. Michael B. 

2.  Valg af Referent. Michael B. 

3.  Godkendelse af referat fra 27/11-2019. Godkendt.     Til beslutning. 

 

4. Afdelingen. 

 

A. Afdelingsmøde i 2020 + køreplanen. Godkendt.                           Til beslutning. 

B. Fokusgruppeinterview.                            Til beslutning. 

Søren vil gerne deltage, men kigger lige hans kalender. 

C. Besøg folkemødet på Bornholm endagstur med Lejerbo.                             Til beslutning.   

Michael, Gert, Claus, Søren, Bo og Anja deltager den 12. juni. 2020.  

D. Beboerklub.            Til beslutning. 

Gert tager sig af beboerklubben efter klubreglerne i BB og Bo er afdelingsbestyrelsen bindeled 

imellem den nye beboerklub og afdelingsbestyrelsen. Ansøgning omkring inventar skal der laves et 

budget på og skal sendes til afdelingsbestyrelsen til godkendelse og pengene tags fra 

gårdrådskontoren, når ansøgningen er godkendt. 

E. Grønne områder.        Til beslutning. 

Bestyrelsen er enig i at nedsætte et grøntudvalg, som skal tage sig af de grønne områder samt 

beplantningen i afdelingen. Udvalget består af Søren, Tanja og Anja og skal samarbejde med 

driftskontoret. 

F. Faldstammer i højhuset.        Til beslutning. 

Bestyrelsen har ikke været helt tilfreds med forløbet og vil bed om at Rådgivning Martin Kjølby 

A/S for løst de sidste problemstillinger der er omkring projektet. 
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G. Parkering i afdelingen.       Til beslutning. 

Eftersom det store affaldsorterings projekt er ved være færdig og parkeringsselskabet har set lemligt 

på parkeringerne, som ikke har været korrekte, så er bestyrelsen enig om at man skal tilbage til 

normale tilstanden igen. Søren udarbejder en skrivelse til vores beboer i afdelingen samt undersøge 

muligheder for flere parkeringspladser.    

5. Lejerbo/Inspektør.  

A. Robinson legeplads i Stranden.       Til beslutning. 

Efter bestyrelsen har fået en tilstandsrapport for legepladsen og har måtte konstatere den er i meget 

dårlig stand og sikket afdelingen skal bruge mange penge på en renovering. Så mener bestyrelsen at 

den skal nedlægges og arealet skal bruges til seniorer bofællesskab. Formand kontakter 

Varmemesteren Bo Søgaard og Driftsleder Jesper Grønhøj omkring det videre forløb. 

B. Bestyrelsen vil gerne takken driften for uddeling af de grønneaffaldsspanden samt materialet til 

vores beboer. 

6. Antenneforeningen BB 

A. Mødet i Perlen/via Claus.       Til orientering. 

Det var et godt fællesmøde i Perlen med Antenneforeningen 86. 

7. Perlen. 

A. Intet.         Til orientering. 

8. B.B. 

A.  Ansættelse af en ny forretningsfører/via Michael.      Til orientering. 

Formanden kunne på nuværende tidspunkt fortælle at der var 9 ansøger til stillingen. 

9. Byggeudvalget i HP 4 BB. 

A. HP4 Update DEC 2019.          Til orientering. 

Taget til efterretning. 
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10. FBU i HP 4. 

A. Referat fra d 10-12-2019.       Til orientering. 

Taget til efterretning. 

B. Møde i projektgruppen.        Til orientering. 

Taget til efterretning. 

C. Møde i FBU 11/2-2020.       Til orientering. 

Taget til efterretning. 

11. DE 9. 

A.  Lattergas lovgivning.       Til orientering. 

Bestyrelsen var meget tilfreds med der kommer en lovgivning på dette område. 

B.  Referat fra 9-12-2019 Brøndby Strand Projektet.     Til orientering. 

Taget til efterretning. 

C. Tryghedsrapport 2019.       Til orientering. 

Bestyrelsen var godt tilfreds med at trygheden i afdelingen er god.  

12. Driftsgruppemøde.  

A. Referat fra 19-11-2019.       Til orientering. 

Taget til efterretning. 

13. E.V.T. 

 
14. NÆSTE MØDE DEN 25-03-2020 kl. 17.00 
 
Med venlig hilsen. 

Formand. 

Michael Buch Barnes. 
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