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Referat       

Afdelingsbestyrelsesmøde i Brokær         

  

Referat af Bestyrelsesmøde i Brokær 

Dato: 6, maj 2019 Tid: kl. 18.00 

Sted: Bestyrelseslokalet 

Mødeleder: Formanden Referent: Iben 

Deltagere:     Jørn (formand), Aksel, Birgit, Bjarne, Dorthe, Lasse, Marianne og Iben 

Afbud:        Simon   

Dagsorden Referat 

1. Evaluering af 

Afdelingsmødet 

 

 

Der var 85 lejemål repræsenteret, hvilket vi kan være helt tilfredse 

med. 

Der er overordnet meget positivt at sige om vores Afdelingsmøde, 

referatet er på vej.  

John Frimann var rigtig god til at styre mødet og Majken blev rost 

for en super fin regnskabsfremlægning. 

2. Konstituering • Næstformand – Lasse   

• Sekretær – Iben 

• Kasserer – Birgit 

A.) Udvalg Affaldssorteringsudvalg – Jørn, Birgit og Bjarne  

(møde den 14/5 kl. 9.00) 

Vinduesudvalg – Jørn, Aksel, Birgit, Simon og Kenneth 

(Bent Andersen, Nygårds Plads 13 st. th. får opsat prøvevindue) 

Altanudvalg/Renoveringsudvalg – vente til vinduesprojektet er 

færdigt 

 

B.) BB 

 

 

Repræsentanter til BB – Lasse, Aksel og Iben. 

Deltagere ved kommende repræsentantskabsmøde den 28/5 kl.17.30 i 

Perlen 

- Aksel, Lasse og da Iben er forhindret deltager Birgit.  

10. maj 2019 
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3. Skovtur 

 

Lejerforeningen ansøger om penge til bus til Lejerforeningens 

skovtur den 5. september 2019, hvilket der bevilges. 

4. Varmemester 

 

 

 

(varmemesteren deltog ikke i mødet) 

 

Der mangler opfølgning på 

- fejning af carporte,  

- maling af klublokalet og toilettet i kælderen Nygårds Plads 4 samt  

- døren til bestyrelseslokalet der ikke lukker ordentligt.  

 

5. Legepladser I lyset af den forfærdelige sag, med et gyngestativ var skyld i en 

kvindes død, skal vi anmode om undersøgelse af alle vore 

legepladser. 

 

Vi har dog en aftale med et firma der kommer hvert år og tjekker og 

afgiver rapport. 

 

6. Evt. og næste møde Vi har modtaget et nyt Årshjul for resten af året, mødet i august er 

fastsat til den 14. 

 

I anledning af Brøndby Boligselskabs fødselsdag kan vi ansøge om 

op til 25.000,- kr til et beboerarrangement. Vi blev enige om at holde 

en kaffe-kage-reception for vores beboere i vores selskabslokaler i 

oktober måned, Jørn indsender ansøgning om penge til dette.  

 

Næste møde og rundgang er fastsat til den 22. maj 2019 kl. 16.00, 

hvortil Marianne og Iben på forhånd melder afbud. 

 

 

  


