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Tilstede: 

Formand  Leif Hansen  Tlf.: 4093 2950 - lh2605@gmail.com 

Kasserer  Inge Schandorph Tlf.: 4033 6903 - inge.schandorph@brnet.dk 

Bestyrelsesmedlem  Kurt Pedersen   

Bestyrelsesmedlem  Henning Sølberg Tlf.: 3136 7476 - hg.sg27@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem  Irene Petersen   

Suppleant  Poul Thyrén Tlf.: 2985 7349 

 

 

Mandag D. 3-6- 2019 

1. Bekendtgørelser 

       Kommende Begivenheder: 

Julebanko for pensionister, 1 torsdag i december. Kaffe, lagkage banko for pensionister 

julefest D. 23. november blev rettet til D. 22. november. Lækker mad med ½ flaske vin, øl og 

vand, i Kirkebjergsalen 

Udflugt til bakken (eller tivoli), med 5 kamp og frokost. D.26. juni. Er nu færdigplanlagt  Det 

bliver med ca. 30 deltagere. 

Bowling aften. Dato ikke fastlagt. 

2. Samtaler og forslag. 

Emner: 

 

Lejerforeningen har et kælderrum Ved Østerbjerg 2, som trænger til oprydning. Det aftales 

at bestyrelsen finder en dag i løbet af sommeren til oprydningen. Kurt vil ligge trailer til. Leif 

har nu nøgle til rummet. Vi venter stadig på bedre vejr. Beslutning udsat til næste møde. 

Der blev aftalt datoer til salg af billetter til tur på bakken. Den første mandag i hver måned 

fra kl. 19:00 til kl. 20:00 er der bestyrelsesmøde. Her kan man selvfølgelig også tilmelde sig 

Lejerforeningen. Det koster kun 20 kr. pr. måned. 

Der er nu overført kontingent til vores konto, og der er etableret bedre kontakt til vores 

kassere  Inge.  



. Mødereferat. 
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Hennings gode kontakt forsættes, og dokumenterne han sender lægges op på vores 

hjemmeside. https://www.bb601.dk/beboerinfo/lejerforening. Alle dokumenter vil blive 

oplagt. 

Turen til bakken med spisning og 5 kamp er klar der vil blive solgt billetter på de valgte 

datoer .  

Det blev diskuteret om vi også skulle oprette profiler på Facebook og Twitter, men det blev 

udsat til senere. Vi skal ført se hvor godt det går med at give den fuld gas på vores 

hjemmeside. 

Hævekort til foreningen er ændret, så Leif Hansen står som formand på kontoen 

       Kontingent 1500 kr. til LLO Brøndby afd. betales næste gang januar 2020. 

       Referent: Leif Hansen 

 

https://www.bb601.dk/beboerinfo/lejerforening

