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Mødereferat af ordinært afdelingsbestyrelsesmøde 
 Brøndby Boligselskab, afd. 601 Kirkebjerg 
Dato: mandag den 25.02.19 kl. 18:00 
Sted: Afdelingsbestyrelsens kontor, Ved Kirkebjerg 2, kld. 
 
Deltagere:  Formand: Eva Leander Mikkelsen (EM), 

Bestyrelsesmedlemmer: Peter Vang Jakobsen (PVJ), Søren 
Svendsen (SSV) Britt Berthou (BB), Kasserer Susanne Stegler, 
Suppleant Jesper Stegler  

  Administration: Kenn E. Hansen og Michael Buch Barnes 
Referent Britt Berthou  

O=orientering, B=beslutning 
Dagsorden O/B Opgave/Bilag/Beslutning/Konklusion Ansvar  

1. Godkendelse af 
dagsorden 

B Godkendt Alle  

2. Godkendelse af referat 
 fra 28.01.19 

B Godkendt Best.  

3. Årligt møde med  
Michael og Kenn        

O Nedenstående Agenda udleveret 26/11.18 samt 
fremsendt via mail 16/2.19: 

1. Generelt nyt fra OB-Formand og Forretnings-
fører, samt året der er gået. 

2. OB-Formand: Sidste nyt og opdateret infor-
mation omkring boligpolitikken i BB og 
Brøndby Kommune 

3. Status fra Afdelingsformand omkring året der 
er gået for afdelingen, samt gode og ikke go-
de hændelser i afdelingen 

4. Afdelingsbestyrelsen 
a. Den gode side: Jeres boligdrøm-

me/boligpolitik og ønsker for Jeres af-
deling omkring områder, drift, vedli-
gehold, planer etc. hvad fungerer godt 
i Jeres afdeling 

b. Den ej gode side: Hvad er udfordrin-
gerne i Jeres afdeling og hvad funge-
rer ikke  

c. Hvor vil I gerne hen med Jeres afde-
ling og hvad kan OB-Formanden og 
Forretningsføreren gøre 

d. Hvordan er samarbejdet med OB-
Formanden og samarbejdet med For-
retningsføreren 

e. Samarbejdet og udfordringer i Afde-
lingsbestyrelsen. Hvad er godt og 
hvad kan gøres bedre 

f. Gennemgang og status af Jeres øko-
nomi, samt fremtiden for denne. Drifts 
og henlæggelser, samt hvad er vigtigt 

g. Uddannelse og viden 
5. Eventuelt 

 
 
 
 

Alle  
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Agenda gennemført med stor indlevelse fra alle til-
stedeværende, med livlig drøftelse af udfordringer 
kontra opgaveløsning, afdelingsbestyrelse og admi-
nistration. 
 
Kommunikationsveje for beboere, bestyrelse, drift og 
adm. blev også drøftet samt forslag til information 
om samme.  
 

      4.    Afd. opgaver/projekter 
             fra drift og bestyrelse 
 

 O/B Opfølgning på opgaver/ status på opgaver: 
- Orientering fra driftsmødet 14/2.19 

 
- Afdelingsmøde: Datoen for afdelingsmødet er 

ændret til den 25.4.2019 da Kirkebjergsalen 
var udlejet den 23. 
 

- Afholdelse af afdelingens 75 års Jubilæum er 
nu sat til afholdelse den 26/10.19, pga. 
mulighed for leje af G3, Brøndbyvester skole. 

 
- Vi har modtaget henvendelse fra en frivillig, 

og vi modtager gerne flere henvendelser. 
 

Best.  

5. Henvendelse fra 
    Lejemål og beboere 

O/B Punktet behandlet fortroligt. Best  

6. LAR O Opfølgning og status på næste møde   

7. Kasserer orientering O Flyttes til næste møde   

8. Rapportering fra ar-
bejdsgrupper 

O Flyttes til næste møde   

9. Eventuelt. O Næste bestyrelsesmøde er med budgetmøde og 
deltagelse fra adm. og drift. 
 

  

 

 
Næste ordinære afdelingsbestyrelsesmøde er mandag den 25.03.19 kl. 18.15 

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

 Eva og Peter har vagten. 
 

 


