
 

 
 
Bestyrelsesmøde 05 - 03 - 20 kl. 18.30 
 
Fremmødt: Lotte, Else, Marianne, Keld og Theresa 
Afbud: Karsten og Tina 
 
• Referat fra sidste møde godkendt 

 
• Betaling af ekstra kælderrum 

Alle er enige om at alle der har et ekstra kælderrum, hvor der er en stikkontakt skal betale 
50 kr. i måneden Alle skal betale ens.  
Det vil sige at har man et rum med en dør der kan låses, og der er en stikkontakt skal man 
betale. De " dobbelte" rum er to rum, da der er en dør imellem, der har sin egen nøgle, og 
begge rum har stikkontakt. Hvis en beboer har begge rum koster det altså 100 kr. Hvis to 
beboere har hvert deres rum, skal de hver betale 50 kr. 
 
• Multihus:  

Der er ønske om laminerede vejledninger til de elektriske ting i multihuset som feks. 
Projektor, ovn, opvaskemaskine og kaffemaskine.... Er disse vejledninger ude på kontoret 
i Aaparken? 
 
P - Service: 
Alle forslag blev gennemgået, vi arbejdede bla. ud fra KBH`s "forslag", vi holder endnu et 
møde, når vi har fået svar på tvivlspørgsmål ved KBH.   
 
 
• Eventuelt: 

Er brandslukkerne i multihuset og kælderen blevet tjekket indenfor det sidste år? 
Rengøringsselskabet bedes huske at lægge en seddel på bordet, når kælderen er 
rengjort.  
 
  



 

90102 Afdeling Brændgårdsparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 5/3 2020 
 
Administrationen har modtaget referatet den 11/3 2020 
Administrationen har gennemgået referatet den 11/3 2020 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
• Referat fra sidste møde 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

• Betaling af ekstra kælderrum 

Lejekontrakterne til de ekstra kælderrum er lavet, også der, hvor man har både 

forrum og bagrum. Hvis lejen skal ændres til 100 kr. til disse rum, skal det vedtages 

af beboerne på et beboermøde. Så indtil det er besluttet, fastholdes lejen på kr. 50. 

 

• Multihus 

Betina Voss har nogle små vejledninger i det hæfte, som følger med nøglerne til 

Multihuset. De er ikke særligt gode eller tydelige, men Betina kan godt laminere dem, 

hvis I vil det. Giv Betina Voss besked, hvis hun skal laminere det, som hun har. 

 

• P-service 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

• Eventuelt 

Ifølge Kjeld Kristensen bliver brandslukkerne kontrolleret én gang om året. 
 

Kjeld Kristensen oplyser, at kældre bliver rengjort i april og i oktober. Han er ikke 

bekendt med et bord, hvor der skal lægges en seddel. 

 


