
 

Bestyrelsesmøde 07 - 03 - 17 
 
Fremmødt: Tanya, Lisbet, Theresa og Lotte 
Afbud: Anita 
 
Dagsordenen blev godkendt.  
 
- Vi byder velkommen til Brændgårdsparkens nye aktivitetsgruppe, vi får sammen lavet et 
nyt budget over de 150.000 kr. til aktiviteter i 2017. Tanya Andersen Brændgårdvej 27 er 
tovholder for denne gruppe. Vi får lavet en skitse over aktiviteterne i Brændgårdsparken, 
og hvem der er tovholdere for de forskellige ting.  Der bliver påpeget, at det er en god ide 
i fremtidige referater, at få skrevet ned hvem man tildeler penge og hvor meget. I de 
gamle referater står der at aktivitetsgruppen er en forening i Brændgårdsparken, dette er 
IKKE korrekt.  Det bliver besluttet at aktiviteterne ikke længere skal betale for kopier, da 
der er sat penge af til det i det nye budget. Theresa henvender sig til den tidligere 
tovholder på dette og får regnskabet og pengene udleveret.  
 
Opfølgning af sidste møde:  
- De beboere der har mere end to kælderrum skal afgive resten, kan der blive sendt breve 
ud? 
- Tanya melder sig til at gå rundt med sedler i opgangene til dem der skal fjerne cykler, 
fodtøj mm.  
- Lisbet kontakter Kim vedrørende en fryser til den gamle gildesal 
- Tv i Multihuset, Hanne har sendt nogle cirka tilbud på et "oplysnings tv" i Multihuset. Vi 
havde tænkt os bare at købe et og stikke et USB stick i, med det vi ville vise ( 
Ugens      gang i Multihuset og den gamle gildesal, og evt.stemningsbilleder). Må man ikke 
det? 
 
Hvem har givet tilladelse til at "låne" Multihuset ud? 
- Det blev pointeret at vi IKKE låner multihuset ud til private sammenkomster, ingen i 
bestyrelsen har givet tilladelse til dette, så det må være en frivillig beboer. Lisbet vil gøre 
vedkommende opmærksom på at det stopper lige med det samme, ellers må man 
afleverer nøglerne til huset!! 
 
Skilte: 
- Hvor bliver de nye skilte af? Lotte vil rykke for dem til organisationsmøde. Der er forslag 
om at der skal være et skilt ved den gamle gildesal, som vi så evt. vil kalde for kælderen.  
 
God omgangstone: 
- Det har før været et punkt på dagsordenen, tal nu ordentligt til hinanden og om 
hinanden - Det er pinligt at det skal nævnes igen og igen. Tal også ordentligt når der er 
arrangementer, alle andre beboere kender ikke vores "private" jargon. 
  



 

 
Livet i og omkring Brændgårdsparken: 
- Theresa har henvendt sig til Hanne omkring mulighederne for P- Vagt i 
Brændgårdsparken, det er et problem at folk holder i X'erne når redningskøretøjer skal til. 
Vi  afventer svar - Der er mangel på p-pladser især i gården 43 - 77. Lisbet kontakter 
politiet, og hører om de evt. har en holdbar løsning.  
- Hvis  beboerne i Brændgårdsparken ønsker elbil, må de selv sætte det op som forslag til 
afdelingsmødet i september.  
 
Seddel fra beboer: Afleveres til Kjeld 
 
Eventuelt: Intet.  
 
  



 

90102 Afdeling Brændgårdsparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 7/3 2017 
 
Administrationen har modtaget referatet den 14/3 2017 
Administrationen har gennemgået referatet den 17/3 2017 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
Opfølgning af sidste møde:  

Breve til beboere med mere end 2 kælderrum: Administrationen vil gerne sende breve 

ud til beboere med mere end 2 kælderrum, men hvem har det? Ekstra kælderrum er 

ikke registreret i boligselskabets administrationssystem, og der betales heller ikke for 

leje af dem. 

 

TV i Multihuset: Det er der ingen problemer i. Bare I kan få det til at fungere. 

 

Hvem har givet tilladelse til at låne Multihuset ud?: Ingen administrative 

bemærkninger. 

 

Skilte: Prototypen bliver sat op i Aaparken i april måned. Der har været udfordringer i 

forhold til at finde et materiale, som vi er sikre på kan holde – men det er der nu 

fundet en løsning på. 

 

God omgangstone: Ingen administrative bemærkninger. 

 

Livet omkring/i Brændgårdsparken: 

Parkeringsvagt: Administrationen undersøger mulighederne for privat parkeringsvagt-

ordning. 

 

Seddel fra beboer: Ingen administrative bemærkninger. 

 

Eventuelt: Ingen administrative bemærkninger. 

 


