
 

Bestyrelsesmøde onsdag den 30/8 2017 kl. 19 
 
Fremmødt: Theresa, Lisbet, Tanya og Lotte 
Udeblevet: Anita 
 
Dagsorden blev godkendt. 
 
Opfølgning af sidste møde:  
Teaterforeningen fortsætter, de har en del nye ting i ærmet, og har succes med at søge 
fonde om penge til deres gøremål.  
Forsikringen dækker døren, der er blevet ødelagt under forsøg på indbrud i kælderen 
under 39 - 41. 
Kælderens drift er med på budgettet 2018. 
 
Afdelingsmøde:  
Vi gennemgik de 10 forslag til afdelingsmødet 11. september 2017, Theresa afleverer dem 
på kontoret fredag. Lisbet bestiller smørrebrød til spisning kl. 18, ( Vi holder øje med 
tilbud på øl/vand. Lisbet og Lotte krydser folk af og uddeler stemmesedler, det blev aftalt 
at gøre dette efter spisningen ( start kl. 18.40 ), så vi undgår bøvl med stemmesedler ind 
og ud af døren, når folk skal ryge mm. Borde stilles op kl 12 mandag den 11. Vi talte lidt 
om, hvad der skal med i årets beretning. Hanne Skov gennemgår regnskabet, vi forslår 
Birgitte Juul som ordstyrer og Lene Merrild skriver referat. 
 
Livet i og omkring Brændgårdsparken:  
AKG ( Aktivitetsgruppen ) stiller spørgsmålstegn ved manglende rengøring i kælderen, når 
nu der bliver gjort rent i multihuset. Multihuset bliver lejet ud, udover det er den med på 
budgettet, det er stadig aktiviteterne i multihuset, der har ansvaret for oprydning og 
rengøring efter deres arrangementer. Kælderen bliver ikke lejet ud og er ikke med på 
budgettet, og også der har aktiviteterne ansvaret for oprydning og rengøring efter deres 
arrangementer. ( Der er dog rengøring af gulv/toiletter af rengøringsfirma 2 gange om 
året efter tidligere beslutning i år. ) 
AKG stiller krav om at formanden under afdelingens årsberetning gør opmærksom på, at 
tovholderne bliver indkaldt til informationsmøde senere på året. Theresa afviser dette, da 
det ikke har noget med årsberetningen at gøre! 
AKG ønsker en nøgle til bunkeren, dette godkendes . De skal også have en nøgle 4.. 
Bestyrelsen mangler også en nøgle 4.  
 
Budget 2018: Theresa var den eneste der mødte op til mødet i Åparken, så det var hurtigt 
overstået. 
 
Bestyrelsens økonomi: Vi har indtil videre brugt omkring 1600 ud af 50000 kr på 
julefrokost, vi ved der kommer regning på internet i kælderen og udgifter vedr. 
afdelingsmødet... Vi ændrer bestyrelsens budget i 2018 til kr. 25000, da vi ikke har udgift 
til internet i 2018 på denne post, og ikke ser nogen grund til at bruge penge bare fordi vi 
kan.  



 

 
 
 
 
Der bliver stillet spørgsmålstegn ved at folk "udefra" slår græs, rydder sne mm. ? Det må 
være billigere at bruge vore egne folk? 
 
Låsene mellem kælderdørene til 69 og 71 skal pilles af, så alle beboere får let adgang til 
cykelværkstedet.  
 
Hvornår får vi ordnet, de så mange gange før omtalte fliser, så vi undgår fodbad hver gang 
det regner? 
 
Der er forslag om, at man allerede nu så småt begynder at arrangere jubilæet i 2019 ( Vi 
forestiller os at det er bestyrelsen og aktivitetsgruppen der planlægger dette) 
Vi har booket multihuset den anden weekend i maj 2019 til jubilæet.  
 
Eventuelt:  
Tjek om låsen virker i kælderen under nr. 41, folk der ikke er tilknyttet opgangen sidder og 
ryger mm. dernede.  
  



 

90102 Afdeling Brændgårdsparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 30/8 2017 
 
Administrationen har modtaget referatet den 5/9 2017 
Administrationen har gennemgået referatet den 7/9 2017 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
Administrationen har ingen bemærkninger til referatet. 

 


