
 

Bestyrelsesmøde 31 - 05 - 17 
 
Fremmødt: Tanya, Lotte og Theresa 
Afbud: Lisbet 
Udeblevet: Anita 
 
Dagsorden: 
Dagsorden blev godkendt. 
 
Opfølgning af sidste møde: 
Den gamle gildesal / Kælderen bliver gjort ren den 1/6 og den 1/11 af rengøringsfirma.  
Arne er stopper som social vicevært i Brændgårdsparken, da der er rigelig med opgaver i 
Børglumparken. Vi kan dog stadig kontakte ham ved behov.  
 

Skilte: Der ER nyt undervejs. Vi forventer at høre nærmere snarest.  
 

Man ønsker alligevel ikke en ny støvsuger i kælderen pt.  
 
Markvandring: 
Alle er enige om, at markvandringen var en positiv oplevelse. Flere ting er ordnet og 
andet allerede i gang. Vi vil dog gerne, efter endnu en gang at have undersøgt sagen, lige 
påpege at Brændgårdsparken ER privat vej.... Så en evt. løsning mht. biler i X'erne skal 
løses internt. 
 
Livet i og omkring Brændgårdsparken: 

- Aktivitetsgruppe: Der er ros til Aktivitetsgruppen. Beboere har henvendt sig med 
positiv omtale - Dejligt :0). 
 

- Der blev rykket for en seddel til opgangene med sommerfesten - Den er på vej 😊 
 

- Der har igen været forsøg på indbrud i Kælderen. Videoovervågning er sat op.  
 

- Vi ønsker en oversigt over regnskabet for første halvår (Bestyrelsens). 
Der var tale om, vi havde husket at få Kælderens drift på budgettet, men det er vel 
først næste års budget det skal på? 

 

- Dækker Fruehøjgårds forsikring den smadrede dør til kælderen/gildesalen? 
 

- Alkohol i kælderen: Det blev besluttet at man GERNE må drikke alkohol i kælderen, 
HVIS man er over 18. Dog må det ikke sælges, men gerne medbringes. Det er op til de 
enkelte aktiviteter at skabe et regelsæt omkring dette, som selvfølgelig skal følges.  

 
Eventuelt: 
Nu når teater/revy er slut for denne gang, er foreningen så opløst? Hvis ikke, ønsker man 
så at låne lokaler igen eller hvad er planen?  VI forventer en redegørelse snarest.  
  



 

90102 Afdeling Brændgårdsparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 31/5 2017 
 
Administrationen har modtaget referatet den 12/6 2017 
Administrationen har gennemgået referatet den 14/6 2017 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
Opfølgning af sidste møde: Ingen administrative bemærkninger. 

 

Markvandring: Ingen administrative bemærkninger. 

 

Livet i og omkring Brændgårdsparken: 

Aktivitetsgruppe: Ingen administrative bemærkninger. 
 

Opslag om sommerfest: Ingen administrative bemærkninger. 
 

Indbrudsforsøg: Ingen administrative bemærkninger. 

 

Regnskab til bestyrelsen: Hanne Skov har sendt regnskabet til formanden. Kælderens 

drift er med i 2018. 

 

Dækker forsikringen?: Boligselskabets forsikring dækker, hvis døren er blevet ødelagt 

i forbindelse med indbrud (jf. ovenstående indbrugsforsøg). 

 

Alkohol i kælderen: Der må ikke indtages eller nydes alkohol eller stoffer i forbindelse 

med aktiviteter for børn under 18 år! 

 

Eventuelt: 

Teaterforeningen opløst?: Nej, opløsning af foreninger sker ikke automatisk. Hør 

nærmere om foreningens planer hos foreningens bestyrelse. 

 


