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Referat af ordinært afdelingsbestyrelsesmøde 
  
 Brøndby Boligselskab, afd. 601 Kirkebjerg 
Dato: mandag den 22.02.2021 kl. 18:00 
Sted: Afdelingsbestyrelsens kontor, VK 2, kld. 
Deltagere:    Formand: Eva Leander Mikkelsen (ELM) 
 Kasserer: Susanne Stegler (SS) 

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

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 25.01.2021 
B Godkendt Best.   

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

OB 
 

Opfølgning på opgaver/ status på opgaver: 
 
Afdelingsbestyrelse, Drift og administration: 
 Opfølgning på afdelingstjek 30/11.20 samt drifts-

opgaver og opfølgning fra sidste møde. 
- Driftsmøde afholdt 10/2., opgaver og ny 

orienteringsform gennemgået.  
- Projekt maling af opgange, vi afventer 

klarmelding på Mock up til besigtigelse. 
- Helhedsplan badeværelser PA syd + afd. 

omfangsdræn, nedsat byggeudvalg sendt 
til godkendelse i OB. 
Vi har fået tilbudt og sagt ja til Grøn 
screening undersøgelse af afdelingen, for 
mulig rentable energitiltag ifm. LBF støt-
teramme. 

- Brøndby kommunes opretholdelse af ek-
sisterende parkeringsrestriktioner på Tor-
vet, afdelingens mulighedsforslag til par-
kering i yderpunkterer er fremsendt.  

- Netværksopgradering, Dansk Kabel TV 
gennemgang af hovednettet (Back Bone) 
pågår til udarbejdelse af endelig 
beregninger, så vi kan blive ’Giga klar’. 
Orientering gives fra BB-antennelaug, se  
hjemmeside www.BB-antennelaug.dk  
 

Best./ 
Drift/Adm
. 
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- Opdatering af Husorden og vedligeholdel-
sesreglement, vi afventer oplæg fra Jack 
og Susanne (Lejerbo). 

- Afdelingens beboerblad ’Kirkebjerg Nyt’ 
er blevet godt modtaget og har fået stor 
ros fra flere beboere. 

- Aktiviteter i afdelingen, Online wellness 
havde god tilslutning og vi fortsætter med 
forslagslisten. Forslag vedhæftes formål 
og næste forslag er i støbeskeen. 
Oplysninger om aktiviteter husstands 
omdeles, lægges på vores hjemmeside 
og på den nyoprettede FB-gruppe for 
afdelingens beboere;  
”Aktiviteter i Brøndby Boligselskab 
afdeling Kirkebjerg”. 
 

3. Henvendelser fra: 
Beboere og Erhvervslejemål 

  Punktet behandles fortroligt 
 

Best.   

      5.   Kasserer orientering  
 

Intet nyt SS   

6.   Rapportering arbejdsgr.    
- SSP-gruppen 

        
 

- Orientering fra OB møde 
 

O.  
Intet at bemærke. Udgår som fast punkt og tages op 
ved behov. 
 
Eva orienterede og referater fra OB-møder kan ses 
på https://www.broendbyboligselskab.dk/moeder/or-
ganisationsmoeder 
 

 
PVJ 

ELM 

 

  

      7. Eventuelt. 
 

   Best   

     
 

     

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 29. marts 2021 kl. 18.00 
Kontortid for beboere er indtil videre aflyst pga. Corona- situationen. 
Kontakt bestyrelsen via mail: 601.0@bbsel.dk eller et brev i bestyrelsens 
postkasse ved mødelokalet, PA 285, bagsiden af ejendomskontoret. 
 

 

 


