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Mødereferat af ordinært afdelingsbestyrelsesmøde 
 Brøndby Boligselskab, afd. 601 Kirkebjerg 
Dato: mandag den 30.04.18 kl. 18:00 
Sted: Afdelingsbestyrelsens kontor, Ved Kirkebjerg 2, kld. 
 
Deltagere:  Formand: Eva Leander Mikkelsen (EM), 

Kasserer: Susanne Stegler (SS) 
Bestyrelsesmedlemmer: Peter Vang Jakobsen (PVJ), Søren Svendsen (SSV) 
Britt Berthou (BB) 

 Drift: Nikolaj Frederiksen  
Referent Britt Berthou  
Afbud:  Kirsten Hansen (KH)   
 
O=orientering, B=beslutning 
Dagsorden O/B Opgave/Bilag/Beslutning/Konklusion Ansvar  

1. Godkendelse af dagsorden B Godkendt Best.  

2. Godkendelse af referat fra  
26.03.18 

B  
Godkendt 

Best.  

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

 

OB 
 

Opfølgning på opgaver/ status på opgaver: 
 
Fra Drift  
Ejendomskontorets åbningstider: Administrati-
onen er ved at udarbejde fælles ejendomskon-
torers åbningstider, så Nikolaj afventer. 
Varmecentraler: fungerer rigtig godt nu. 
Opgangsdøre: Der er problemer med nogle af 
opgangsdørene, der ikke vil lukke, der arbej-
des med det. 
Maling af trappeopgange: Eva orienterer, vil 
godt holde møde med Nikolaj og Jesper ang. 
udbudsmaterialet. 
Kælderrum: Vi afventer Jannick. 
Nyttehaver: Det nye nyttehavereglement skal 
til afstemning på afdelingsmødet. 
Oprydning af cykler og barnevogne: er udført. 
Vinduesbeslag: priser på vinduesbeslag er 
sendt ud til beboere i rækkehuse. 
Lokale i 117: der har ikke været yderligere ud-
lejning. 
Værkstedet: der er flere der har benyttet dette. 
 
Fra Bestyrelse  
Beboermappe: 
Opdatering afventer eventuelle beslutninger på 
afdelingsmødet den 14.5.18. 
 
Afdelingsmøde 14. maj 2018 
Materialet til mødet blev gennemgået. 
Sidste frist for forslag er 30.4. kl. 24 
Materiale skal være klar til trykkeriet 1/5, og 
retur til omdeling senest 7/5  
 

Best./Drift 
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      4.   Henvendelser mundtlig og 
Skriftlig fra: 
- Erhvervslejemål 

                  Beboere 

  Punktet behandlet fortroligt. Best.  

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

O Indvielse af LAR projekt blev vendt og dato 
foreslået til 16.6.18 kl 12.00-15.00 invitation 
bliver sendt ud til beboerne, når endelig aftalt. 
Eva orienterer i øvrigt. 
Der har været tilsyn 11.+17.4. og afleverings-
møde 26.4. med deltagelse af Eva og Peter. 
Peter orienterer fra mødet. 
Der kommer 1 års og 5 års gennemgang med 
inddragelse af beboere, orientering vil blive 
sendt ud. 
Der har været rundvisning for Brøndby Kom-
mune 12.4., for politikere den 23.5.18. 
 
Bilag forefindes i iBinder 

EM 
 

 

      6.   Kasserer orientering ved 
            Susanne 

O 
 

Intet at berette. 
Der bliver lavet regnskab til afdelingsmødet 

SS  

7.   Rapportering arbejdsgrupper 
 

- 601’s hjemmeside 
 
 

- SSP-gruppen 
 
 
 

- Mål og Visioner 
 
 
 
           
 
 
  

- Orientering fra OB møder 
 

 
 
 
 
 
 

- Tranemosegård Motionsklub: 

O.  
 
Hjemmeside: der er ny hjemmeside og der er 
stadig mangler. Byd ind med rettelser. 
 
SSP-gruppen: der er intet nyt, der har været et 
par henvendelser gruppen er opmærksomme 
på. Ellers er der stille. 
 
Britt har frivilligfolder færdig, denne er god-
kendt, Britt sender den til Nikolaj mhp print af 
100 stk. samt 10 stk. opslag til afdelingsmødet. 
Jubilæumsudvalg:  
Susanne og Britt trækker sig. Søren meldte sig 
og vi håber, flere frivillige melder sig, eks. på 
afdelingsmødet. 
 
Eva orienterer. 
Næste OB møde: 07.5.18 samt ifm. 
Repræsentantskabsmødet den 29.5.18 
 
Referater fra OB kan ses på 
http://www.broendbyboligselskab.dk/Moeder/R
eferater 
 
Holder 8 års fødselsdag 2.5.18, kl.16.00-19.00 
Orientering om motionsklubben kan ses på  
http://www.trmotionsklub.dk/ 

Best. 
 

 

PVJ 

 

 

 

 

 

EM 

 

      8. Eventuelt.   Best  

 Næste ordinære afdelingsbestyrelsesmøde er mandag den 22.05.18 kl. 18.00 
Kontortid for beboere 28.05.18 kl. 17.30 – 18.00, i VK 2 kld. 

Britt og Peter har vagten 
 

http://www.broendbyboligselskab.dk/Moeder/Referater
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