
Lejer Foreningen Kirkebjerg. Mødereferat. 

Bestyrelsesmøde D. 17-08-2019 

 

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 

 

 

Næste Møde. Mandag D. 02-09-2019 

1. Bekendtgørelser 

       Kommende Begivenheder: 

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

julefest D. 22. november. Lækker mad med ½ flaske vin, øl og vand, i Kirkebjergsalen. Leif 

kontakter Stefan som spillede for os sidste år. 

Bowling aften. Aflyst. Pga. penge mangel. 

2. Samtaler og forslag. 

Emner: 

 

Lejerforeningen har et kælderrum Ved Østerbjerg 2. er gennemgået og brugbare ting er lagt 

på plads, resten er kasseret. Leif borer huller i døren til ventilation ved lejlighed. 

Turen til Bakken har været en stor oplevelse med mange deltagere, som kan gentages næste 

år. Der er taget en masse foto som gennemgås på næste møde, og der vælges billeder som 

kan komme på vores hjemmeside. 

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

kasserer  Inge, men kontingentet indbetales alt for ustabilt.  

Hennings gode kontakt forsættes, og dokumenter hen sender ligges op på vores hjemmeside. 

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

Det blev vedtaget, at der skal gøres tiltag for at få flere medlemmer i foreningen. Alle 

kommer med forslag til en ”reklame skrivelse” til ikke medlemmer. Der er foreløbig enighed 

om, at dette er bedre end at gå rundt og banke på , da dette vil virke mere anmassende.   

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


. Mødereferat. 

Mødereferat, Bestyrelsesmøde D. 17-08-2019 

Side 2 

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

udsat til senere. Vi skal først se hvordan det går inden vi giver 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 


