
 

Bestyrelsesmøde 05 - 10 - 17, Multihuset kl. 18.30 
 
Fremmødt: Theresa, Lotte, Tanya, Lasse, Lars, Kaja, Pia 

Dagsorden godkendt.  

Lotte fortsætter som næstformand.  

 
Repræsentantskab: 
Susan, Kai, Lisbet, Marianne og Peter fortsætter alle.  
 
Kontakt til nye bestyrelsesmedlemmer:  
Theresa sender Lars mailadresse til Lene Merrild, Kaja er indforstået med at Theresa 
kommunikerer informationer fra Fruehøjgård videre til hende, så hun ikke behøver breve, 
da hun ingen computer har.  
 
Opfølgning af sidste møde:  
Vi skal have hentet nøgler til kældergang nr. 4 og have fulgt op på om låsene er fjernet i 
kælderdørene til cykelværkstedet.  
 
Kl. 19.00 mødte Aktivitetsgruppen op, deltagere:  
Lillian, Else, Charlotte ( Tanya sidder også i AKG ) Afbud : Melanie 
 
Lasse går ind i aktivitetsgruppen.  
Vi taler frem og tilbage om budgettet/årshjulet 2018, Tanya skriver det rent og vi 
godkender det, inden  det bliver sendt til Fruehøjgård.  
Vi ønsker at holde et møde med tovholderne for aktiviteterne for at alle ved hvem 
hinanden er, hvad forventer vi af hinanden og hvordan hjælper vi hinanden. Det bliver 
den 26. oktober kl 18.30. Lillian står for seddel, Theresa tjekker om multihuset er ledigt.  
 
Aktivitetsgruppen forlader mødet og vi genoptager bestyrelsesmødet.  
 
Livet i og omkring Brændgårdsparken: 

- Gennemgang af afdelingsmødet : Vi skal have planlagt ekstra ordinært møde vedr. tre 
forslag : Forsikring, skure til cykler mm. og tv. 
Vi vil have Yousee til at komme med et tilbud. Spørgsmålet er, hvilke udbydere der mere 
skal komme.  
 

- Beboermappe: Det blev besluttet, at man ikke længere kan træffe bestyrelsen den sidste 
onsdag i måneden, i stedet er man altid velkommen til at sende mail til Theresa eller 
smide post i bestyelsens postkasser. Det skal derfor ændres i mappen. 
 

- Skilte: De nye skilte er færdige og vi skal have møde med Birgitte. Det blev besluttet, at 
vi vil vente med det til det nye år.  
 

- Tv : Theresa kontakter Fruehøjgårds nye it mand. Vi vil indkøbe pc og tv i år til 
infomation i multihuset.  



 

 
 
- Optælling i multihuset efter fester: Liselotte har meddelt, at hun ikke længere ønsker 
denne tjans i multihuset. Pia vil gerne, hvis de er to. Lasse spørger sin kone, om hun har 
lyst til at hjælpe med det.  
 

- Vi skal have et møde med Kjeld vedr. opgange mm. Theresa hører ham om den 26. 
oktober passer ham.  
 
Eventuelt: 
Der har manglet sæbe på toiletterne i multihuset, vi vil fremover ikke have sæbe i 
dispenserne, istedet skal vi bare have flydende sæbe fra Rema eller lignende.  
  



 

90102 Afdeling Brændgårdsparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 5/10 2017 
 
Administrationen har modtaget referatet den 17/10 2017 
Administrationen har gennemgået referatet den 30/10 2017 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
Repræsentantskab: Afdelingens repræsentanter er registreret. 

 

Kontakt til nye bestyrelsesmedlemmer: Det er ok. 

 

Opfølgning af sidste møde: Kontakt boligselskabets Kim Andresen. 

 

Aktivitetsgruppen: Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

Livet i og omkring Brændgårdsparken: 

Gennemgang af afdelingsmødet: Ingen bemærkninger fra administrationen. 
 

Beboermappe: Det tilrettes, og nyt udkast sendes til afdelingsbestyrelsen. 
 

Skilte: Ingen bemærkninger fra administrationen. 
 

TV: Ingen bemærkninger fra administrationen. 
 

Optælling i Multihuset efter fester: Ingen bemærkninger fra administrationen. 
 

Møde vedr. opgange: Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

Eventuelt: 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 


