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Referat af ordinært afdelingsbestyrelsesmøde 

Brøndby Boligselskab, afd. 601 Kirkebjerg  

Dato: mandag den 24.06.19 kl. 18:15  

Sted: Afdelingsbestyrelsens kontor, Ved Kirkebjerg 2, kld.  

 

Deltagere: 

Formand: Eva Leander Mikkelsen (ELM), 

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

Referent: Peter Vagn Jakobsen (PVJ) 

Afbud: Kasserer: Susanne Stegler (SS), Jesper Stegler (JS) 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra den 27.05.2019 

Referatet blev godkendt. 

3. 75 års Jubilæum B Kirkebjergs 75års jubilæum - opfølgning 

Alle aftaler i forbindelse med dagen og forberedelserne blev gennemgået og fulgt op. 

Det foreløbige program for dagen blev drøftet og der arbejdes videre på de forskellige aftaler.  

Der arbejdes videre på invitationsforslag til godkendelse og omdeling. 

Søren fremsender foreløbigt program samt forslag til invitation. 

Borgmesteren har bekræftet, at han gerne vil deltage på dagen. 

Vi mangler frivillige til selve dagen, 26/10.2019  

kontakt bestyrelsen via mail 

 

601.0@bbsel.dk eller en seddel i postkassen PA 285, bagsiden. 

Alternativt kan man også komme forbi i bestyrelsens kontortid, mødelokalet PA 285, bagsiden, 

f.eks. 26/8 kl. 17:30. 

 

4. Afd. opgaver/projekter - fra drift og bestyrelse  

Eva orienterede vedr. driftssituationen. 

Eva og Peter orienterede vedr. seneste driftsmøde. 

De kommende parkeringsforhold og den skriftlige orientering herom blev drøftet og gennemgået.  
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5. Henvendelser mundtlig og Skriftlig: Erhvervslejemål og beboere  

Punktet behandlet fortroligt. 

6. LAR (Lokal Afledning af Regnvand) 

Eva orienterede om opfølgning og status på aftalerne, i forbindelse med overgangen til lokal drift.  

7. Kasserer orientering. 

Der orienteres ved næste møde. 

10. Rapportering arbejdsgrupper   

Arbejdsgrupperne blev kort drøftet, men grundet flere afbud til mødet, så flyttes rapporteringspunktet 
til næste møde. 

9. Eventuelt. 

Intet til dette punkt. 

 

Næste bestyrelsesmøde: Mandag d. 26. august kl. 18.15. 

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