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Mødereferat af ordinært afdelingsbestyrelsesmøde 
 Brøndby Boligselskab, afd. 601 Kirkebjerg 
Dato: mandag den 25.06.18 kl. 18:00 
Sted: Afdelingsbestyrelsens kontor, Ved Kirkebjerg 2, kld. 
 
Deltagere:  Formand: Eva Leander Mikkelsen (ELM), 

Kasserer: Susanne Stegler (SS) 
Bestyrelsesmedlemmer: Peter Vang Jakobsen (PVJ), Søren Svendsen (SSV)  
Britt Berthou (BB) 
Suppleanter: Curt Reimond Kunz (CRK)  

  Drift: Nikolaj Frederiksen  
Administration: Kenn E. Hansen samt rådgiver Martin Kjølby 

Afbud:  Suppleant Jesper Stegler (JS) og fra adm. Jesper G. Jensen 

Referent Britt Berthou  

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

1. Badeværelser, kældre PA syd 
Rækkehus blokke 

 Redegørelse fra administration ved Kenn og 
Rådgiver Martin Kjølby 
Ved bestyrelsesmødet den 24.9.18 vil Kenn og 
Martin deltage, med opfølgning. 

Adm.  

2. Godkendelse af dagsorden B Godkendt Best.  

3. Godkendelse af referat fra  
22.05.18 

B Godkendt Best.  

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

 

OB 
 

Opfølgning på opgaver/ status på opgaver: 
 
Fra Drift – Opfølgning siden sidst: 
Jess er flyttet til Brøndby Strand, så driften er 
en mand mindre, der kommer først en ny ansat 
til August. 
Der er arbejdet med den nye persondatalov. 
Nikolaj informerer omkring løsning på varme-
centralen i VK 42. 
Vi har fået indkøbsgruppe i BB. 
 
Fra Bestyrelse - Opfølgning fra sidst: 
Ledige kælderrum, udskydes til næste møde. 
Beboermappe status, denne er klar til tryk og 
derefter bliver den omdelt. 

Best./Drift 
 

 

      4.   Henvendelser mundtlig og 
Skriftlig fra: 
- Erhvervslejemål 

                  Beboere 

  Punktet behandlet fortroligt. Best.  

      5.   LAR, Lokal Afledning af regn-        
            Vand v. Eva og Susanne 

O Status, Eva informerer. 
Evaluering af indvielse for beboere + interes-
senter: LAR projektet blev indviet med godt 
vejr og højt humør samt besøg og tale af 
Brøndbys borgmester Kent Magelund. 
Der kommer billede og lille tekst fra indvielsen i 
Folkebladet snarest. 
Bilag forefindes i iBinder 

EM 
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      6.   Kasserer orientering ved 
            Susanne 

O 
 

Rådighedsbeløb modtaget. SS  

7.   Rapportering arbejdsgrupper 
                  601’s hjemmeside 

 
 
 
 
 

- SSP-gruppen 
 

 
 

 
- Mål og Visioner 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Orientering fra OB møder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tranemosegård Motionsklub: 

O.  
Hjemmeside:  
Lidt billeder og video fra LAR indvielsen bliver 
lagt på Kirkebjergs- og BBs hjemmeside. 
Peter er ankermand for hjemmesiden frem-
over. 
 
SSP-gruppen: 
Kun et par episoder omkring atletikbanen, SSP 
har været i dialog med nogle unge mennesker. 
Ellers har der været stille. SSP er i god dialog 
med de unge. 
 
Mål- og Visioner: 
Ingen aktiviteter eller forespørgsel på kælder-
rum til beboeraktiviteter. 
Foldere tages op til næste møde. 
Alle bestyrelsesmedlemmer holder øje med 
hjemmesiden. 
Eva foreslår at vi flytter lokaler i kontortiden for 
beboere, for at imødegå tilgængelighed for 
alle, også dårligt gående. Blev vedtaget og 
kontortid bliver flyttet til mødelokale PA 285 
bagsiden, der sendes info ud til beboere før 
effektuering. 
 
Orientering fra OB møder: 
Eva orienterede fra OB mødet 29.06.18, af-
holdt før repræsentantskabsmøde den 
29.06.18 med deltagelse af Eva, Peter, Søren 
og Britt. Peter blev valgt ind som suppleant i 
OB. 
Forretningsudvalgsmøde den 18.6 var oriente-
ringsmøde fra administrationen til FU om prio-
ritering af projekter og opgaver i BBs afdelin-
ger, 
 
Næste OB møde den 27.8.18 
Næste FU møde den 13.8.18 
Bustur for beboere i BB den 28.8.18 
 
Referater fra OB kan ses på 
http://www.broendbyboligselskab.dk/Moeder/R
eferater 
 
Orientering om motionsklubben kan ses på  
http://www.trmotionsklub.dk/ 

 
Best. 
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PVJ 

 

 

 

 

 

 

EM 

 

      8. Eventuelt.   Best  

 Næste ordinære afdelingsbestyrelsesmøde er mandag den 27.08.18 kl. 18.00 
 

Kontortid for beboere kl. 17.30 – 18.00  
Vagt den 27.08.18 Eva og Susanne 
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