
 

 

 

Bestyrelsesmøde 04 - 10 - 18 kl. 18.30 
 

Fremmødt: Theresa, Kaja, Lars, Lasse, Lotte, Tanya og Karsten 
 

Dagsorden godkendt.  

 

• Konstituering: Lotte ønsker ikke længere at være næstformand, Tanya overtager.  

 

Vi aftaler at der d.d. er total tavshedspligt vedr. afdelingsmøderne, uanset hvad der bliver 

talt om. Indtil referatet er offentliggjort, så kan man tale om det, der står i det.  

 

Der har været tvivl om indkøb af printerpatroner - Det er nu ude af verden.  

 

• Afdelingsmøde 10 - 10 - 18:  
 

Lotte, Kaja, Tanya, Lars og Karsten deltager. (Theresa og Lasse kommer muligvis 

senere) 

 - Borde og stole bliver sat op efter banko tirsdag 

 - Folk mødes kl. 16 

 - Karsten og Lotte står for øl og sodavand 

 - Tanya og Kaja står for kaffe og afkrydsning 

 - Alle hjælper med at rydde op 

 

Der blev udvekslet telefonnumre m.m. Theresa sender ud til alle.  

 

• AKG er inviteret til kl. 19.00, hvor vi skal lave årshjulet for 2019 
 

Fremmødt for AKG: Lillian, Rikke, Melanie og Lasse (Sidstnævnte sidder også som 

suppleant i bestyrelsen) 

Udeblevet : Ahmed 

 

Rikke har valgt at trække sig som tovholder for AKG - Vi har ingen andre tovholdere 

i tankerne, og taler om muligheden for en kontaktperson istedet, som så skal  

sørge for at formidle eventuelle ting videre til AKG. Så man løfter i flok, i stedet for 

at en ordner alt det praktiske. AKG vil holde møde 16. oktober og tale om denne 

mulighed. Melanie melder sig som kontaktperson, hvis man beslutter, at det er sådan 

man gør det fremover.  

 

Theresa gør opmærksom på at der i år er 100.000 kr til aktiviteter, man har valgt at 

sætte beløbet ned, da der aldrig bliver brugt 150.000 kr, og da der ikke  

skal afsættes penge til en sommerfest, da vi istedet holder jubilæum. Til det har vi jo 

vores jubilæumsopsparing.  

 

Vi får lavet årshjulet - Tanya laver det på computeren og det bliver sendt til 

Fruehøjgaard, bestyrelsen og AKG.  

 

AKG takker af for i aften.  



 

 

• Livet i og omkring Brændgårdsparken:  
 

Vi skal stadig have ryddet op i bunkeren, der skal indkøbes flyttekasser og meget 

skal smides ud. Theresa og Lotte har ryddet det meste på kontoret. Lisbet og 

Marianne har gjort et kæmpe stykke arbejde med køkkenskabene.  

Vi skal have gang i optælling efter fester, vi laver en turnusordning. Bestyrelsen er 

alle med, måske vil nogen fra AKG og køkkenholdet hjælpe? 

Vi vil have lavet skemaer over optælling - Theresa har aftalt med Betina på 

Fruehøjgaard, at hun sender kalender over udlejning, så Theresa vil koordinere, 

hvem der skal tælle op hvornår.  

 

Vi skal på endnu en tur igennem opgangene med oprydningsmærker - Vi vil bestille 

flere ved Lene Merrild.  

 

Theresa har kontaktet Sara angående førstehjælpskursus, vi vil sætte gang i et 4 

timers kursus en lørdag. 

Udover det har Sara været behjælpelig med, hvor og hvad man skal søge tilladelse 

til, til jubilæum 2019, så det skal vi også have igangsat. Der er afbestilt det første 

band vi bookede, og lavet aftale med et andet.  

 

Theresa og Lotte har været til møde med Kjeld og Kim vedr. skraldespande mm. Der 

er gang i lys ved carportene, buske ved de gamle affaldspladser, borde/stole til 

multihuset, bord/bænkesæt ved multihuset, lys ved stierne, parkeringsbøjler i X´erne, 

cykelstativ i L`et. Vi ønsker os noget der gør det umuligt at parkere på græsplænen 

ved enderne på de store p-pladser, og et skilt hvor der står Parkering forbeholdt 

Brændgårdsparkens beboere ved multihuset.  

 

• Afdelingsmødet den 10 - 09 - 18:  
 

Ingen har kommentarer. Udover at Lars kommer med et forslag om depositum ved 

bestilling af smørrebrød, det er svineri at folk melder sig til og så bliver væk. Undgå 

madspild!! 

 

• Fortroligt punkt: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Eventuelt: 
 

- Ros fra Lars til Lotte - Der er ikke så meget privat snak under møderne, vi aftaler at 

holde os til punkterne, og så kan de der har lyst, få en sludder for en sladder efter 

mødet. 

 

- Cykeloprydning: Karsten gør opmærksom på, at der stadig står nogle forfaldne 

cykler i kælderen ved nr. 35. 

 

- Vi vil også gerne have en oprydning af gamle scootere/knallerter. Og så vil vi igen 

have skilte op med benzindrevne motorkøretøjer er forbudt i kælderen., på 

kælderdørene ved nedgangene til cykler. 

 

- Der bliver spurgt om det ikke er billigere at have sensorlamper i kælderen? Så lyset 

ikke skal stå tændt hele natten  

 

 

 

  



 

90102 Afdeling Brændgårdsparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 4/10 2018 
 
Administrationen har modtaget referatet den 4/10 2018 
Administrationen har gennemgået referatet den 9/10 2018 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
• Konstituering 

Tanya er registreret som afdelingsbestyrelsens næstformand. 

 
• Afdelingsmødet 10/10 2018 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

• Møde med AKG 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

• Livet i og omkring Brændgårdsparken 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

• Afdelingsmødet 10/9 2018 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

• Fortroligt punkt 

 

 

• Eventuelt 

Cykeloprydning ved nr. 35: Det ser Parkafdelingen nærmere på. 
 

Oprydning af gamle scootere/knallerter + skiltning vedr. motorkøretøjer i kælderen: 

Kontakt venligst Kjeld Kristensen for nærmere præcisering af punktet. 
 

Sensorlamper i kælder: Kjeld Kristensen mener, at det nok vil være billigere i daglig 

drift, men rigtig dyrt at installere. Den dag, hvor der alligevel skal udskiftes lamper, vil 

det imidlertid være en god idé. 

 

 

 

 


