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Dagsorden til ordinært afdelingsbestyrelsesmøde 
  

Brøndby Boligselskab, afd. 601 Kirkebjerg 
Dato: mandag den 24.02.2020 kl. 18:15 
Sted: Afdelingsbestyrelsens kontor, Ved Kirkebjerg 2, kld. 
Deltagere:    Formand: Eva Leander Mikkelsen (ELM), 

Kasserer: Susanne Stegler (SS), 

Bestyrelsesmedlemmer: Jesper Stegler (JS), Peter Vagn Jakobsen (PVJ) og  

Søren Svendsen (SSV) 

Varmemester: Mikkel Bank-Mikkelsen 

Referent:  Eva Leander Mikkelsen (ELM) 

 
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 27.01.2020 

B Godkendt Best.  

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

 

O
B 
 

Opfølgning på opgaver/ status på opgaver: 
Drift og Best. 

- Gennemgang af udestående opgaver 
samt DV-plan v / Mikkel. 
Konto 116 blev gennemgået og opdate-
ret med Mikkels observationer. 
Øvrigt ifm. DV-plan behandles på bud-
getmødet, der er flyttet til 2/3., kl. 16:30 
Der ligger en del opfølgningsarbejde på 
udestående opgaver for ny drift, hvor 
bestyrelsens dokumentation er til stor 
gavn. Heldigvis er Mikkel med medar-
bejdere positive og daglig drift kører. 

- Kildesortering er i gang og ekstra udgif-
ter ift. udlevering af grønne spande, 
grønne og sorte poser samt ekstra tøm-
ninger og optimering af affaldsplads på 
PA Nordsiden blev vendt. 

- Vejlednings skrivelser med flere emner 
blev vedtaget til udarbejdelse. Emner fra 
indeklima til fri afbenyttelse af grus.  
Samtidig vigtigt med generel opdatering 
af husorden, der skal gennemgås igen, 
så vi kan overgå til elektronisk udgave. 

 

Best./Drift
/Adm. 
 

  
- 
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Best. og Adm. 
- Afdelingsmøde 2020 

Kirkebjergsalen er bestilt, arbejdsforde-
lingsdokument og forslag til indkaldelse 
er fremsendt til godkendelse. 
Beretning til BB afsluttes kommende 
weekend. 
 

3. Henvendelser fra  
Beboere og Erhvervslejemål 

 

  Punktet behandles fortroligt 
 

Best.  

      5.   Kasserer orientering  
 

Afventer afregning. 
 

SS  

6.   Rapportering arbejdsgrupper    
- SSP-gruppen 

        
 

- Orientering OB møder oa. 
 
 
            
Tranemosegård Motionsklub: 

O.  
Peter kunne meddele at, der pt. er fredeligt i  
området. 
 
Eva orienterede og referater fra OB-møder kan ses 
på https://www.broendbyboligselskab.dk/moe-
der/organisationsmoeder 
 
Information om motionsklubben kan ses på  
http://www.trmotionsklub.dk/ 
 

 

PVJ 

 

ELM 

 

      7. Eventuelt. 
 

 Intet til punktet 
 

Best  

 

 

Budgetmøde afholdes mandag den 2. marts 2020 kl. 16:30 

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 30. marts 2020 kl. 18.15 

 
Kontortid for beboere er den sidste mandag i måneden kl. 17.30 – 18.00, 
i mødelokalet PA 285, bagsiden (december og juli undtaget). 
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