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Referat af ordinært afdelingsbestyrelsesmøde 
  

Brøndby Boligselskab, afd. 601 Kirkebjerg 
Dato: mandag den 29.06.2020 kl. 18:15 
Sted: Mødelokalet PA 285 
Deltagere:    Formand: Eva Leander Mikkelsen (ELM), 

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

Varmemester: Mikkel Bank-Mikkelsen 

Afbud fra:  Susanne Stegler (SS), Jesper Stegler (JS) og Driftschef: Jesper Grønhøj Løvkilde 

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 25.05.2020 

B Godkendt Best.  

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

 

O
B 
 

Opfølgning på opgaver/ status på opgaver: 
Drift, adm. og best. 

- Gennemgang af udestående opgaver 
med prioritering, afventer statusreferat. 

- Status på kildesortering, renovations-
firma strejker og gårdmænd har taget 
toppe af containere så de kan lukkes og 
forhindre rotter og fugle spreder skrald, 
fra overfyldte containere. Appellerer til 
at, beboere benytter andre miljøstationer 
der ikke er fyldte eller containergården. 
- Batteribokse er under bestilling. 

- Hjertestartere, der rykkes for genopsæt-
ning, mangler tidshorisont, adm. for-
handler ny serviceaftale med Falck. 

- HTH-køkken, afdelingens rådretssag 
fundet forældet og skal opdateres.  

- Nyttehavegennemgang og oprydning af 
ledige nyttehaver pågår, det tager en del 
tid fra alm. drift af grønne områder.  
Drift undersøger budget for ekstern 
hjælp her og nu. Og den fremtidig plan-
lægning for grønne områder udarbejdes. 

- Afdelingsmøde 2020 er pga. Corona nu 
rykket til 24/9.20. Kirkebjergsalen er om 
booket og med d.d. Corona regler, er 
der oplyst plads til 60 pers. 

Best./Drift
/Adm. 
 

  
- 
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3. Henvendelser fra  
Beboere og Erhvervslejemål 

 

  Punktet behandlet fortroligt. 
 

Best.  

      5.   Kasserer orientering  
 

Intet til punktet. SS  

6.   Rapportering arbejdsgrupper    
- SSP-gruppen 

        
 

- Orientering OB møder oa. 
 
 
 
 
            
 
 
Tranemosegård Motionsklub: 

O.  
Unge observeres sporadisk i områder, bibliotek og 
SFO 
 
Eva orienterede og referater fra OB-møder kan ses 
på https://www.broendbyboligselskab.dk/moe-
der/organisationsmoeder 
- Jesper og Søren deltager ud over Peter og Eva i 
BL’s kredsvalg den 5. oktober. 
- BB-strategi workshop er sat til afholdelse 21.- 22. 
november i Cafe Perlen. 
 
Information om motionsklubben kan ses på  
http://www.trmotionsklub.dk/ 
 

PVJ 

 

 

ELM 

 

      7. Eventuelt. 
 

 Intet til punktet. 
 

Best  

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 31. august 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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