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Referat af ordinært afdelingsbestyrelsesmøde 
 Brøndby Boligselskab, afd. 601 Kirkebjerg 
Dato: mandag den 27.05.19 kl. 18:15 
Sted: Afdelingsbestyrelsens kontor, Ved Kirkebjerg 2, kld. 
Deltagere:  Formand: Eva Leander Mikkelsen (ELM), 

Bestyrelsesmedlemmer: Kasserer: Susanne Stegler (SS) 
Peter Vang Jakobsen (PVJ), Søren Svendsen (SSV) 

Referent:      Eva Leander Mikkelsen (ELM) 
Afbud: Britt Berthou (BB) Suppleant Jesper Stegler (JS) 
 
O=orientering, B=beslutning 
Dagsorden O/

B 
Opgave/Bilag/Beslutning/Konklusion Ansvar  

1. Godkendelse af dagsorden B Godkendt. 
 

Best.  

2. Godkendelse af referat  
      fra den 29.04.2019 

B Godkendt. Best.  

3. 75-års Jubilæum O/
B 

Kirkebjergs 75års jubilæum – Brainstorm 
Søren gennemgik foreløbigt program for dagen, 
der blev vedtaget og arbejdes videre på. 
Opgaver eks. div. ansøgninger, opfølgning på 
indslag, lokaleinventar osv. blev fordelt.  
Og der udarbejdes invitationsforslag til godken-
delse før trykning. 
 
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. 
 
Eller kom forbi i bestyrelsens kontortid, mødelo-
kalet PA 285, bagsiden, f.eks. 24/6 kl. 17:30 
 

Best./SSV  

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

 

O/
B 
 

Opfølgning på opgaver/ status på opgaver: 
- Eva orienterede vedr. drift. 
- Udestående-, Afdelingsmøde- og 

Markvandringsopgaver prioriteres på 
driftsmødet 11/6.19 

- Affaldshåndtering er udpeget kritisa-
bel flere steder i afdelingen.  
F.eks. kastes eller efterlades affald 
udenfor affaldscontainere, Container-
gård og ved Storskrald, uden tanke 
for medbeboere, driftspersonale samt 
merudgift til oprydning for samtlige 
beboere. Drift og adm. udarbejder 
løsningsmodel.  

- Renovering af legepladser er i fuld 
gang, derefter vedligehold af borde-
bænke sæt. 
 

Best./Drift 
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- Ved legepladsgennemgang har vi 
måttet afspærre gyngestativ på lege-
plads PA Nordsiden, det skal udskif-
tes af sikkerhedsmæssige årsager. 

- Legeplads ved Pergola er udskiftet 
grundet aldersforfald, det samme 
gældende for sandkassen ved lege-
plads mellem rækkehuse PA syd.  

- Petanque banen bag blok VK10-16 
har fået nye kanter og får nyt grus, 
samtidig med stier i området er klar. 
Stier i parkområdet forventes færdige 
juni måned. 

- Ledige nyttehaver, opgørelse og ved-
ligehold med forslag til samme, arbej-
des der på med adm. 

- Dato for ekstraordinært afdelings-
møde vedr. nyttehaveregulativ udmel-
des snarest muligt. 

- OB-møde og BB-repræsentantskabs-
møde 28/5. Næste OB-møde 17/6. 

- Peter orienterede fra BB Antennelaug 
stiftende repræsentantskabsmøde. 
Konstitueringsmøde foreslået til 11/6. 

- Indkaldelse til Antenneforenings ordi-
nære repræsentantskabsmøde mod-
taget til samme dato. Peter følger op. 
 

      7.   Henvendelser fra: 
- Erhvervslejemål 
-  Beboer 

  Punktet behandles fortroligt Best.  

      8.   LAR v. / Eva og Susanne O. Status orientering v/Eva 
Drift af LAR-områder overgår til lokal drift snarest 
områder bliver frigivet garantiperiode, der er sat 
til udløb midt juni.  
 

ELM 
 

 

      9.   Kasserer orientering ved 
            Susanne 

O. 
 

 SS  

10.   Rapportering arbejdsgrupper    
 

O. Opfølgning næste møde på: Mål- og Visioner, 
601’s hjemmeside og SSP  

Best.  

      9. Eventuelt.   Best  

  
Næste ordinære afdelingsbestyrelsesmøde er mandag den 24.06.19 kl. 18.15 

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

Britt og Eva har vagten 
 

  

  
Kontor: Ved Kirkebjerg 2, kælderen. 
Telefonnummer: 29 35 55 44 
Bestyrelsens postkasse: PA 285, bagsiden. 

 
Mail adr.: 601.0@bbsel.dk 
Hjemmeside: http://www.bb601.dk 
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