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Mødereferat af ordinært afdelingsbestyrelsesmøde 
  

Brøndby Boligselskab, afd. 601 Kirkebjerg 
Dato: mandag den 24.09.18 kl. 18:00 
Sted: Afdelingsbestyrelsens kontor, Ved Kirkebjerg 2, kld. 
Deltagere:  Formand: Eva Leander Mikkelsen (ELM), 

Kassere: Susanne Stegler (SS) 
Bestyrelsesmedlemmer: Peter Vang Jakobsen (PVJ), Jesper Stegler (JS) 

  Drift: Nikolaj Frederiksen  
Administration: Jesper Grønhøj Jensen og Rådgiver Martin Kjølby 

Afbud:  Britt Berthou (BB), Søren Svendsen (SSV), Curt R. Kunz (CRK) 

Referent Eva Leander Mikkelsen (ELM) 

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

1. Godkendelse af dagsorden  Godkendt Best.    

2. Godkendelse af referat fra 
mødet 20.08.2018 

 Godkendt Best./Drift    

3. Badeværelser, kældre i  
Rækkehus blokke 

O/B Efter redegørelse fra administration v/Jesper + 

Rådgiver Martin Kjølby, samt gennemgang og 

spørgsmål til udfærdiget rapport, fra 

gennemgang af rækkehus blokke for 

skimmelsvamp i kældre, blev det enstemmigt 

vedtaget at, gå videre med 

Landsbyggefondens skema A, for at få 

støttemiddel indikation. 

Adm./best.    

4. Lokal Afledning af Regnvand 
- LAR v/ Eva og Susanne 

O. Bilag forefindes i iBinder 

- Status orientering v/Eva og Jesper fra 

adm., ifm. afslutning af LAR 

udeståender, mangel udbedring samt 

drift af områder jf. kontrakt, er der 

afholdt møde med Gaihedes direktør 

om samme og vi afventer 

tilbagemelding. 

Adm./ELM    

5. Afd. opgaver/projekter fra  
drift og bestyrelse 

O/B 

 

Opfølgning på opgaver/ status på opgaver: 

  

Fra Drift – Opfølgning siden sidst, eks.: 

- Orientering fra driftsmødet 
21.09.18, med opfølgning og priori-
tering af afdelingsmødebeslutninger 
i forhold til afd. ressourcer. 

- Ledige nyttehaver, drift afventer 
status fra adm. 

- Ledige kælderrum i blokke, skal 
sammenholdes med ejendomskon-
torets venteliste og udbydes til leje 
for aktuelle beboere. 

Drift/best. 

 

 

   



 

Side 2 af 2 
 

 
Fra Bestyrelse - Opfølgning fra sidst, eks.: 

- Curt har valgt at gå ud af bestyrel-
sen af personlige årsager. 
Curts opgaver fordeles på næste 
bestyrelsesmøde og vi takker Curt 
for hans arbejde i bestyrelsen. 

- Beboermappe med husorden opda-
tering skal gennemgå kvalitetstjek, 
pga. mangler ved sidste opdatering. 
Der arbejdes med opgaven. 

 

6. Henvendelser fra  
Erhvervslejemål og Beboere 

  Punktet behandlet fortroligt. Best.   

      7.   Kasserer orientering ved 
            Susanne 

O 
 

Intet siden sidst. SS   

8.   Rapportering arbejdsgrupper 
                  601’s hjemmeside 
 
 
 

- SSP-gruppen 
 
 

- Mål og Visioner 
 
 
 
 
 

- Orientering fra OB møder 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tranemosegård Motionsklub: 

O.  
Hjemmeside:  
Alle bedes tjekke og melde opdateringer til 
PVJ 
 
SSP-gruppen: 
Intet nyt siden sidst. 
 
Mål- og Visioner: 
Frivilligfolder opdateres og omdeles, vi har 
brug for ideer og hænder ifm. Kirkebjergs 75 
års jubilæum der afholdes 19. oktober 2019 
 
 
Eva orienterede fra OB mødet den 27.08.18 
Der er ekstraordinært Repræsentantskabsmø-
de 25.09.18, hvor ny Næstformand skal væl-
ges pga. Channes bortgang.  
Eva, Peter, Susanne og Jesper deltager. 
Næste FU møde er 01.10.18 
Der er planlagt workshop angående øget af-
faldssortering den 11. november 2018 for be-
styrelser i BB 
Referater fra OB møder kan ses på 
http://www.broendbyboligselskab.dk/Moeder/R
eferater 
 
Orientering om motionsklubben kan ses på  
http://www.trmotionsklub.dk/ 
 

Best. 

 

 

PVJ 

 

 

 

ELM 

  

      9. Eventuelt.   Best   

  
Næste ordinære afdelingsbestyrelsesmøde er mandag den 29.10.18 kl. 18.15 

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

Vagt den 29.10.18 Eva og Søren 
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