
 

Bestyrelsesmøde 05 - 04 – 17 kl. 17 i Multihuset 
 
Fremmødt: Lotte, Tanya, Lisbet og Theresa 
Udeblevet: Anita 
 
- Dagsordenen blev godkendt. 
 
- Regnskabet 2016 blev udleveret til gennemgang - evt. respons tilbage hurtigst muligt 
 
Opfølgning af sidste møde: 
Brev til dem der har mere end to kælderrum : Administrationen mener ikke der er en liste 
over dette, det er efter vores opfattelse ikke korrekt, vi mener viceværterne har en?  
 
P - Vagt?: Hvis vores område ikke er "stort" nok til at få en P-vagt, kan det så være muligt 
at komme under en aftale, sammen med en anden afdeling i Fruehøjgård? 
 
Vi vil gerne have lavet en seddel, som vi kan smide i postkasserne, hos dem der har 
barnevogne/sko/reoler mm. i opgangene. ( Vi ønsker en seddel med logo, så folk ikke 
tror, det er deres nabo der brokker sig) 
 
Der er stadig lugtgener fra kat i opgang nr. 29, kan vi sende et brev mere? 
 
 
Livet i og omkring Brændgårdsparken: 
Der har været spørgsmål omkring hvorvidt molokkerne er låst, så man ikke kan falde i 
dem - Det er de! 
 
Er det muligt at få en ny vogn til storskrald ( Nogenlunde magen til den vi har ), da den 
efterhånden har udtjent sin værnepligt. 
 
Alt fra elektronikrum og rengøringsrum flyttes snarest på kontoret i Multihuset, så 
rengøringspersonalet skal have en nøgle til kontoret.  
 
Vi skal have lavet en seddel til ophæng i gildesal/multihuset vedr. alm. oprydning og 
rengøring efter aktiviteter.  
 
Viskestykker og duge skal flyttes fra skabene i salen i multihuset ind på kontoret , beboere 
der ikke sidder i bestyrelsen, skal aflevere nøglerne til skabene i salen ( Undtagen 
madholdet, de skal stadig have nøgle til " deres" skab. ) 
 
Eventuelt: 
Intet.  
 
 
  



 

90102 Afdeling Brændgårdsparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 5/4 2017 
 
Administrationen har modtaget referatet den 17/4 2017 
Administrationen har gennemgået referatet den 24/4 2017 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
Opfølgning af sidste møde:  

Breve til beboere med mere end 2 kælderrum: Administrationen har modtaget en ikke 

komplet liste fra Serviceafdelingen. Afdelingsbestyrelsen bedes kontakte Hanne Skov 

for nærmere aftale om procedure og principper for, hvem der skal have breve 

(forrum/bagrum mv.). 

 

P-vagt: Spørgsmålet tages op under den kommende ’Markvandring’. 

 

Seddel vedr. opbevaring i opgange: Der er lavet et udkast til brev på baggrund af 

beboermappen.  

 

Endnu et brev vedr. lugtgener fra kat i opgang nr. 29: Afdelingsbestyrelsen bedes 

kontakte Lene Merrild for nærmere aftale om, hvem der skal have brev – og mere 

præcist om hvad. 

 

 

Livet i og omkring Brændgårdsparken: 

Aflåste molokker: Ingen administrative bemærkninger. 

 

Ny vogn til storskrald: Kjeld Kristensen bestiller en ny. 

 

Nøgle til rengøringspersonale – til kontor i Multihuset: Det sørger Kjeld Kristensen for, 

at de får. 

 

Seddel til ophæng i gildesal/multihus vedr. oprydning/rengøring: Ingen administrative 

bemærkninger. 

 

Flytning fra skabe i salen til kontor mv.: Ingen administrative bemærkninger. 

 

 

Eventuelt: Ingen administrative bemærkninger. 

 


