
 

 

 

Bestyrelsesmøde 09 - 08 - 18 i multihuset kl. 19 
 

Fremmødt: Theresa, Lotte, Tanya, Kaja, Pia, Lars og Lasse. 

 

Dagsorden godkendt.  

 

Opfølgning af sidste møde:  
 

• Markvandring: 

- Vi ønsker ikke at skifte fliserne i opgangene, da de er blevet flotte efter rengøring. 

Dog skal de skiftes/laves, de steder hvor de er defekte.  
 

- Mht. borde og stole i multihuset er firmaet gået konkurs. Vi skal finde et nyt sted at 

skaffe dem. 
 

- Vi skal have nye skraldespande sat op, vi lader det være op til Kjeld og co. at beslutte 

hvilke det skal være, dog skal der være låg på. Theresa sørger for at viderebringe 

informationen om, hvor de skal placeres i afdelingen. 
 

• Theresa har modtaget og godkendt regnskabet fra sidste år. 
 

• Ingen har været forbi IKEA, for at købe babystole til multihuset.  

 

 

Livet i og omkring Brændgårdsparken:  
 

- Det har hjulpet i opgangene, at vi har været på tur rundt med sedler. Vi aftalte at gå en 

runde mere, for at få de sidste med. 
 

- Jubilæum: der er et forslag om andet musik, end det vi har booket til maj. Lotte finder ud 

af om det nye band vil holde datoen en måned, Theresa finder ud af om vi kan aflyse det 

første band, hvis det er tilfældet.  
 

- Vi talte lidt om, hvornår der ville være cykeloprydning igen? - Hvis der stadig står mange 

cykler og roder efter dette, vil vi undersøge muligheden for at få et ekstra cykelstativ op i 

L`et. 
 

- Oprydning i Bunkeren samt multihuset - Det kunne være dejligt, at få ryddet op inden en 

evt. ny bestyrelse tiltræder. Vi aftalte at holde oprydnings"gilde", den 1. september, hvis 

multihuset ikke er udlejet. Lisbet Sørensen er kommet med et forslag om holdere mm. til 

porcelæn i multihuset, så det er nemmere at tælle op. Dette forslag er godkendt, Theresa 

taler med Jonna om dette. 

 

- Der er forslag om at bænkene i L`et bliver boltet fast... Der er bred enighed om, at det er 

rart at kunne flytte rundt på dem mht. skygge osv., så det ønsker vi ikke. Dog skal bænkene 

selvfølgelig blive stående i L `et. 

  



 

 

Afdelingsmøde:  
 

Den 10. september er der afdelingsmøde: 

Dette er en mandag og går derfor desværre igen udover zumbaholdet, Theresa kontakter 

tovholderen for zumba.  
 

Lasse og Lars mødes søndag og sætter borde og stole op, Theresa sørger for smørrebrød, 

Lotte sørger for øl og vand, Kaja og Tanya mødes mandag kl. 17 og sørger for kaffe og for 

at krydse deltagere af samt uddele stemmesedler. - Vi havde en hurtig runde med, hvem 

der evt. allerede nu ved, at de ikke genopstiller. Theresa, Kaja, Tanya, Lasse og Pia er på 

valg.  

Vi talte om at stille forslag til mødet - Afdelingsbestyrelsen har umiddelbart 3 forslag, 

Theresa står for at sende dem ind.  

Vi skal have lavet afdelingens beretning for året - Der var bred enighed om, at Theresa 

skulle berette den til mødet.  

Theresa gjorde opmærksom på, at vi bliver indkaldt til regnskabsmøde på et tidspunkt.  

 

 

Eventuelt: 

Kaja gør opmærksom på, at flisen under lygtepælen ved p - pladsen nr. 71 stadig ligger løs. 

Børn henter vand i multihuset, fordi dørene ikke er låst ind til salen. Brugere af multihuset 

SKAL være bedre til at låse dørene til salen!!  

Kaja forslår, at vi erstatter grus ved terrasserne med fliser - Vi er enige om at dette må 

være et forslag, hun skal stille til afdelingsmødet.  

 

 

  



 

90102 Afdeling Brændgårdsparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 9/8 2018 
 
Administrationen har modtaget referatet den 14/8 2018 
Administrationen har gennemgået referatet den 17/8 2018 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
Markvandring:  

Kjeld Kristensen og Kim Andresen finder en velegnet type skraldespand til 

bebyggelsen, og Kjeld har fået oversigt over placeringen for skraldespandene. 

 

Livet i og omkring Brændgårdsparken: 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

Afdelingsmøde: 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

Eventuelt: 

Kjeld Kristensen får løst udfordringen med en løs flise under lygtepælen ved nr. 71. 

 


