
Referat af bestyrelsesmøde i Brændgårdparken d. 10-06-2020. 

 

Alle mødt. 

Opfølgning fra sidste møde: 

Alle kælderrum med stik hoster kr. 50. De kan ikke lejes af 2 perroner, da det rent administrativ 

ikke kan administreres af Fruehøjgaard. Ved deling af kælderum foreslår bestyrelsen at begge 

lejere kommer på kontrakten, og der kræves leje hos begge. Bestyrelsen arbejder på 

ændringsforslag til til afdelingsmøde. 

 

Vi vil gerne have lamineret alle de vejledninger der findes til diverse køkkenmaskiner/apparater i 

Multihuset. Det er dem Betina Voss har. 

Der arbejdes på et afdelingsmøde ”ud af huset”, da vi ikke kan opretholde 1 M afstand i 

Multihuset, medmindre der kommer andre regler fra regeringen. 

Vi foreslår at der holdes 2 møder samme dag. 

Parkeringsmøde der starter kl. 17.00 og kl. 19.00 stater det ordinære afdelingsmøde. Hvis det 

bliver som ovenstående med et helaftensmøde, skal der være bespisning. 

 

Altaner: 

Opgang 37 bliver prøveopgang med hensyn til at få lukket ”revnerne” så det ikke regner ned til 

underboen. 

Referat af møde i plads til forskel. 

Der er planlagt sommerferie aktiviteter i uge 28 

  Vi skal være sammen med Sønager, og det kommer til at foregå på plænen bag Multihuset lige 

som Multihuset er lejet til det. Der er planlagt børnebanko, snobrød og kagebord om tirsdagen. 

Onsdag vil der være lagkageløb og ballonmand. 

Der skal sedler op omkring det. 

I uge 32 er der hoppeborg. 

 

Eventuelt: 

En ny beboer har af Fruehøjgaard fået lov at fjerne den inderste række hækplanter (på deres 

regning) og i stedet plantet blomster og opsat fuglebad. 



Beboeren har hund og vedkommende skal orienteres om at der skal opsættes hundehegn. 

Bestyrelsen mener ikke man kan fjerne hæk, da man ikke har råderet over hækken. Dette skal 

være et enkeltstående tilfælde. Vi foreslår at Fruehøjgaard kontakter beboerne og genplanter 

hækken. 

 

Når opgangene rengøres, skal de blå skilte i opgangen skiftes. 

Foreslag om at den nye bestyrelse underskriver tavshedserklæring. 

 

Markvandring: 

Der er afsat penge til Multihuset. 

Vi ønsker os en brusevandhane til køkkenvasken. 

Vi ønsker os nye lænestole. 8 stole i en praktisk farve og rengøringsvenlig kvalitet. Bestyrelsen 

ønsker selv at finde stolene. 

 

 

 



 

90102 Afdeling Brændgårdsparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 10/6 2020 
 
Administrationen har modtaget referatet den 14/6 2020 
Administrationen har gennemgået referatet den 17/6 2020 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
• Opfølgning fra sidste møde 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

• Vejledning til maskiner/apparater i Multihuset 

Betina Voss har tidligere på året lamineret alle vejledninger og sendt dem til Theresa 

Ahle. Giv besked til Betina Voss, hvis hun skal lave dem igen. 

 

• Afdelingsmøde 

Administrationen finder det ret optimistisk at holde 2 afdelingsmøder den samme dag, 

incl. bespisning. Administrationen anbefaler, at parkeringsmødet – med forslag til 

parkeringsregler (17 punkter) til debat og vedtagelse – kommer på et ekstraordinært 

afdelingsmøde, en anden dag end det ordinære afdelingsmøde.  

Administrationen arbejder med planlægningen af det ordinære afdelingsmøde i Afd. 

Brændgårdsparken til torsdag den 10/9. Nærmere herom sendes snarest til 

afdelingsbestyrelsen. 

 

• Altaner 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

• Plads Til Forskel 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

• Eventuelt 

Hækplanter og hundehegn: Kjeld Kristensen får genplantet hækken, og der bliver 

sendt en påmindelse om hundehegn. 
 

Udskiftning af blå skilte: Kjeld Kristensen vil gerne vide, hvad der skal stå på skiltene, 

samt farve, størrelse og materiale, de skal være i. 
 

Tavshedserklæring: Ingen bemærkninger fra administrationen. 
 

Markvandring: Ingen bemærkninger fra administrationen. 
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