
       

 

Side 1 af 2 
  

Bestyrelsens mødelokale: Park Allé 285, bagsiden 
Bestyrelsens postkasse:   Park Allé 285, bagsiden 
Mødelokale/Kontor:            Ved Kirkebjerg 2, kælderen 
 

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

    

   

 

 

Referat af ordinært afdelingsbestyrelsesmøde 
  

Brøndby Boligselskab, afd. 601 Kirkebjerg 
Dato: mandag den 28.09.2020 kl. 18:15 
Sted: Afdelingsbestyrelsens kontor, Ved Kirkebjerg 2, kld. 
Deltagere:    Formand: Eva Leander Mikkelsen (ELM) 

Kasserer: Susanne Stegler (SS) 

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

Forvaltningskonsulent: Jack Hammerlund Havmand 

Afbud: Jesper Stegler (JS) 

Referent:  Eva Leander Mikkelsen (ELM) 

 
O=orientering, B=beslutning 
Dagsorden O/

B 
Opgave/Bilag/Beslutning/Konklusion Ansvar  

Besøg af  

Jack, Forvaltningskonsulent i BB 

 Velkommen og kort præsentation hele vejen rundt. 
Jack gennemgik afd. Økonomi og udleverede 
oversigtsfolder over kontoplanen, der ministerielt er 
besluttet. Folderen viser tydeligt hvor afdelingsmødet 
har indflydelse på budgettet. Et godt værktøj der 
ønskes tilgængelig for alle beboere. 
 

  

1. Godkendelse af dagsorden B Godkendt 
 

Best.  

2. Godkendelse af referat  
      fra den 24.08.2020 

B Godkendt Best.  

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

 

O
B 
 

Opfølgning på opgaver/ status på opgaver: 
 
Afdelingsbestyrelse, Drift og administration: 

- Orientering om driftssituationen og status 
på opgaver afventer drift. 

- Udskiftning af køkkener via kollektiv råde-
ret: Fornyelse af køkkenaftale er sendt til 
urafstemning med svarfrist 8.oktober kl.12 
Største ændring fra tidligere aftale er, lå-
nets løbetid er ændret fra 15-10 år. 
Det er frivilligt om man vil benytte den kol-
lektive råderet og kun de der benytter ord-
ningen skal afdrage over huslejen. 

- LBF ifm. bad rækkehuse PA-sydsiden:  
Vi har modtaget skema A fra Landsbygge-
fonden ifm. ansøgning om tilskud. Der ar-
bejdes på højtryk og information rundsen-
des snarest betingelser er klarlagt.  
 

Best./Drift
/Adm. 
 

  
- 
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Side 2 af 2 
  

Bestyrelsens mødelokale: Park Allé 285, bagsiden 
Bestyrelsens postkasse:   Park Allé 285, bagsiden 
Mødelokale/Kontor:            Ved Kirkebjerg 2, kælderen 
 

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

    

   

3. Henvendelser fra  
Beboere og Erhvervslejemål 

  Punktet behandlet fortroligt. 
 

Best.  

      5.   Kasserer orientering  
 

Jack og Susanne ser på nye muligheder ifm. kasse-
rer kontoen. 
 

SS  

6.   Rapportering arbejdsgrupper    
- SSP-gruppen 

        
- Orientering OB møder oa 

            
 
 
 
 
 
 

- BB Antennelauget 
 
 
Tranemosegård Motionsklub: 

O.  
Peter orienterede, intet nyt at bemærke. 
 
Eva orienterede fra sidste OB-møde 21.september 
Referater fra OB-møder kan ses på https://www.bro-
endbyboligselskab.dk/moeder/organisationsmoeder 
 
Repræsentantskabsmøde bliver afholdt 29. septem-
ber, hvor blandt andet BB Afdelingers Regnskab- og 
budget bliver behandlet jf. tidligere info.  
 
Antennelauget stiller repræsentant til rådighed for af-
delingen i Antenneforeningen AF 86. 
 
Information om motionsklubben kan ses på  
http://www.trmotionsklub.dk/ 
 

 

PVJ 

 

ELM 

 

 

 

PVJ 

 

      7. Eventuelt.  Intet til punktet. Best  

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 26. oktober 2020 kl. 18.15 

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