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Referat af Bestyrelsesmøde i Brokær 

Dato: 25. november 2020 Tid: kl. 17.00 

Sted: Bestyrelseslokalet 

Mødeleder: Formanden Referent: Iben 

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

Afbud:             ingen 

  

Dagsorden Referat 

1. Godkendelse af 

referat 

 

 

De åbenstående punkter Aksel havde spurgt ind til ved sidste møde, 

afventer vi stadig svar på fra Administrationen. 

Flytning og placering af stenen Nygårds Plads 11-17 er sat i bero indtil 

foråret. 

Videoovervågning afventer tilbud fra MakeNet. 

Lysstofrøret foran scooterrummet, har Mia været inde over, men var i 

tvivl omkring hvilke lamper vi skulle have. Det skal være den samme 

slags som de øvrige lamper der er i området, hvorefter lysstofrøret kan 

nedtages. 

LED lys på lofterne, har Mike fået tilbud på, men da det er nogle meget 

strømbesparende pærer der sidder deroppe, giver det ikke mening at 

skifte til LED lys. Men Lasse nævner, at det er for at få mere lys 

deroppe, da der er meget mørkt. Vi beder Mike undersøge det nærmere. 

Tagrende cykelskur Nykær og Tagrende foran forretningerne er lavet 

Duesikring tager Simon sig af, sammen med Mike 

Toilet i kælderen Nygårds Plads 4 er færdig renoveret. 

Skrivning af referat: det er svært at få en ny referent. Jørn tager opgaven 

indtil videre, men det bliver korte beslutningsreferater. 

Referatet herefter godkendt. 

 

2. Indkomne/åbne 

sager 
• Vinduerne: ser ud til at blive lidt dyrere end forventet, men tager 

det med til et forhåbentligt kommende møde med Jack fra 

Administrationen og Rikke fra Lejerbo 

• Dørsagen: vi afventer nyt fra Cowi Consult, der er sat på sagen.           

• Nettobygningen: Der foregår stadig lidt drøftelser mellem 
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parterne omkring parkering mm. 

• Maleriet fra Nettobygningen flyttes til gavlen ved cafeen, og det 

nuværende maleri fra gavlen ved cafeen flyttes til gavlen ved 

selskabslokalerne  

• Vasketavler: Mike afventer stadig brugsanvisninger fra Miele 

• Kulturprisen: afventer 

• Budgetstatus: vi ønsker et møde med Administrationen inden 

nytår, for at få belyst forskellige punkter. Bl.a. misligholdelse = A 

ordning, vi har altså B-Ordning. Herudover ønskes en redegørelse 

for, hvad der pålægges afdelingen af udgifter ved 

flyttelejligheder, mere specifikt Nygårds Plads 15, 5. th og 

Nygårds Plads 16 3. th. hvor vi ved at der er brugt meget tid og 

mange penge.  

• Væggelus: det er svært at få en status på væggelus-situationen, for 

der er kommet et nyt firma ind over. Vi anmoder 

Administrationen om at give kommunen besked, hvis en beboer, 

hvor der er konstateret væggelus flytter på plejehjem. 

• Relining: intet nyt 

• Kiosken: ind- og fraflytningssyn 30/11 

• Parkeringsplads synker ved Nykær 61: Radius har spærret af, men 

vi ønsker at det bliver lavet hurtigst muligt 

• Udlejning af Selskabslokalerne bliver overtaget af Maria fra Cafe 

Nordlys og Perlen den 2. januar 2021. Opslag bliver opsat.  

• Skimmelsager: 8 lejligheder er ved at være på plads 

 

3. Bad/Køkken - 

urafstemning 

Råderetten skal godkendes af Kommunen hvorefter den løber i nogle år, 

vores er desværre udløbet. Der vil derfor blive udsendt materiale til en 

Urafstemning, så vi kan få det på plads. 

Vi har pt HTH som køkkenleverandør, men vi ønsker at få belyst/drøftet 

hvad HTH skal have af beføjelser. 

4. Bordet rundt  

Iben: ønsker grønne og sorte skraldeposer oftere igen. 

 

Simon: batterirøret bør opsættes igen i de kældere, hvor de er nedtaget.  

 

Lasse: håndværkere bør rydde op efter sig fra dag til dag.  

Køkkenet Nykær 61-67 er blevet meget positivt modtaget. 

 

Marianne: hvordan klarer vi opladning af el-biler? Jørn fortæller at det er 

med på næste OB møde. 
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Der er hashsalg fra carportene hver aften Nygårds Plads 4 

Er det ikke muligt at få fejet carportene?  

 

Jørn: har haft et meget positivt møde med den nye aktivitetsmedarbejder 

Nicolai Westh, der vil lave et tiltag om julegavebytning, og der kommer 

et opslag i vores skabe i opgangene.  

 

5. BB Vi har fået referat  

6. Nyheder fra udvalg Referat fra antenneforeningens generalforsamling ligger til fri læsning 

 

7. Eventuelt og næste 

møde 

 

 

 

 

Simon spørger til tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med møder og 

konferencer?  

Jørn orienterer om, at der i helt ekstraordinære tilfælde kan ydes 

godtgørelse i form af tabt arbejdsfortjeneste – primært til konferencer og 

kurser, men det kræver en forhåndsgodkendelse i afdelingsbestyrelsen i 

hvert enkelt tilfælde. 

 

Jørn har fremsendt en mødekalender, så i januar er der møde onsdag den 

13. januar 2021 kl. 17.30. 

 

Kilden er booket til det årlige beboermøde den 12. april 2021 

  


