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Referat af ordinært afdelingsbestyrelsesmøde 

Brøndby Boligselskab, afd. 601 Kirkebjerg  

Dato: mandag den 04.11.19 kl. 18:15  

Sted: Afdelingsbestyrelsens kontor, Ved Kirkebjerg 2, kld.  

 

Deltagere:  

Formand Eva Leander Mikkelsen (ELM), 

Bestyrelsesmedlemmer: Peter Vagn Jakobsen (PVJ), Søren Svendsen (SSV), Jesper Stegler (JS) 

Varmemester: Mikkel Bank-Mikkelsen 

Fra adm.: Kommunikationsmedarbejder Lisbeth A. Rasmussen og Driftschef Asger D. Poulsen 

Referent: Peter Vagn Jakobsen (PVJ) 

Dagsorden: 

Der blev indledningsvis sagt velkommen til Lisbeth, kommunikationsmedarbejder i Brøndby Boligselskab 

og Mikkel, ny varmemester afdeling 601. 

1. Godkendelse af dagsorden 

- Dagsorden blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra den 30.09.2019 

- Referatet blev godkendt 

3. Afd. opgaver fra drift og bestyrelse 
- Asger orienterede om kildesortering. 

Der afholdes prøveperiode med affaldssortering for mindre gruppe af beboere frem til start 

december.  

Der er inviteres til fælles informationsmøde d. 7. december og der er fælles opstart for alle 

beboere af kildesortering, fra medio december.  

Information følger. 

- Driftsmøde: Asger orienterede om driftsmøde 

Der blev bl.a. orienteret om følgende punkter: 

Der arbejdes på en løsning i forbindelse med sliskerne til cykler, ved nedgange til kældrene. 

Driften følger op på løsningen med net over sandkasserne. 

Vandhaner i nyttehaverne er lukket for sæsonen. 

- DV plan præsenteres på kommende møde 25/11. 

- Asger sidder på kontoret i Kirkebjerg i den kommende periode for at give Mikkel en god 

opstart. 

- Kvartalsbudget 

Asger orienterede om budgettet. 
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- Vedr. vejledende afstemning om tørregårde. 

Der bliver ikke gået videre med løsningen pt., men der arbejdes på løsningsforslag om flere 

parkeringspladser. 

- Jubilæumsarrangement 

Det var et vellykket arrangement, med et godt program og fin deltagelse fra afdelingens 

beboere.  

Der var meget mad tilbage efter arrangementet og bestyrelsen valgte at den gode mad skulle 

komme andre til glæde også. Derfor blev det overskydende mad kørt til Mændenes Hjem. 

Bestyrelsen håber at alle havde en god dag hyggede sig i fællesskab. Bestyrelsen takker alle 

fremmødte for at være med til at gøre arrangementet til en god oplevelse og for at være med 

til at fejre afdelingens 75 års jubilæum. Bestyrelsen sender ligeledes en stor tak til alle der 

gav en hjælpende hånd før, under og efter arrangementet, det var til stor hjælp.  

- Punktet om beboerlister til årsblomster bliver behandlet på næste møde 25/11 

4. Henvendelser fra beboere og erhvervslejemål 
- Punktet behandlet fortroligt. 

5. Orientering fra kasserer. 

- Punktet rykkes til næste møde, da kassereren ikke var tilstede. 

6. Rapportering fra arbejdsgrupperne 

SSP, Hjemmeside og orientering fra OB 
- Intet nyt fra Arbejdsgrupperne. 

7. Eventuelt 
- Intet til punktet. 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde: mandag d. 25. november kl. 18.15. 

Kontortid for beboere kl. 17.30 – 18.00, i mødelokalet PA 285, bagsiden 
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