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Årsberetning 2018-2019 for afdeling 601 Kirkebjerg  

Vi kan se tilbage på et år med gennemgang og opfølgning på gamle opgaver samt se frem til nye 
opgaver og udfordringer, der venter på at blive taget hånd om, i kommende periode.  
 
Råderet terrasseroverdækninger/udestuer rækkehuse og etageejendomme jf. forslag på sidste 
afdelingsmøde. Der er godkendte tegninger på Brøndby Kommune for rækkehuse, tilbagemelding vedr. 
råderet udestår. Det er tvivlsomt med tilladelse til overdækning/udestuer for etageblokkes 
stuelejligheder, men der arbejdes optimistisk videre på begge områder via administrationen. 
 
Badeværelser på den fællesråderet er henlagt på grund af rapport fra gennemgang af rækkehuse og 
ansøgning til Landsbyggefonden foranlediget deraf. Specifikt er et lejemål under udredning omkring 
skimmelsvamp, i samarbejde med Brøndby Kommune.  
 
Nyt nyttehaveregulativ og andet nyttehaver vedrørende, bliver behandlet på et ekstraordinært 
afdelingsmøde, der berammes til før sommerferien juli 2019. 
 
LAR - Lokal Afledning af Regnvands projektet er ikke afsluttet som forventet, projektet har været og er 
en stor udfordring eks. sommeren med udtørret rullegræs og planter, samt området der er efterladt med 
udeståender, hvilket ikke er acceptabelt, men desværre en længerevarende proces at få løst. 
 
I mellemtiden kan vi glæde os over områderne er blevet grønne, de gamle stier i parkområdet er i gang 
med at blive reetablerede og legepladserne der vil få etableret nyt faldunderlag, tilsvarende legepladsen 
imellem rækkehusene PA Sydsiden og legepladsen rækkehuse PA Nordside.  
Derefter vil alle 4 legepladser få en opfriskning efter tilsynets forskrifter. 
 
Vi skal have større fokus på affaldshåndtering i afdelingen, med opfølgning på bedre sortering for at 
mindske ekstra udgifter og med tanke på at skåne miljøet, hvilket falder fint i tråd med regeringens og 
kommunens ressourcestrategi, med effektivisering og genanvendelse. 
 
Afdelingen mangler et beboerhus og forhistorien er afdelingen har valgt at, frasælge VK 24, BV SFO i 
2002 samt udleje Kirkebjergsalen i 1956 til Brøndby Kommune, men vi er i god dialog med Brøndby 
Kommune om mulighed for hjemtagelse af Kirkebjergsalen. 
 
Og så har Kirkebjerg 75-års jubilæum i år. Har du forslag eller lyst til at deltage i selve planlægningen, af 
en hyggelig beboerdag til afholdelse den 26. oktober 2019, i G3 på Brøndbyvester skole, skriv en mail til: 
601.0@bbsel.dk, eller læg din henvendelse i Afdelingsbestyrelsens postkasse, Park Alle 285, bagsiden, 
eller kom en tur forbi mødelokalet samme sted kl. 17-30-18.00, den sidste mandag i måneden.  
Sidste frist for henvendelser i forhold til planlægning af jubilæet er den 24. juni 2019. 
 
Sidst men ikke mindst vil vi takke alle beboere for deltagelse i fællesskabet, samt takke Organisations 
Bestyrelsen, Administrationen og Ejendomskontoret, for samarbejdet i det forgangne år. 
 
Med venlig hilsen  
 
Afdelingsbestyrelsen 
http://www.bb601.dk/Bestyrelse 
Mail: 601.0@bbsel.dk 
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