
 

Bestyrelsesmøde 22 - 03 - 18 kl. 19 
 
- Vi mødtes ved opgang nr. 3, for at se nye døre, maling og lys. Vi venter på svar fra Kim 
mht. lister omkring dørene. Maling og lys ser godt ud. Vi gjorde de nye medlemmer af 
bestyrelsen opmærksomme på, at fliserne i forgangene skal skiftes og så regner vi med at 
væggene skal gøres rene. Fugelister skal gennemgåes. 
 
Fremmødt: Theresa, Lars, Pia, Tanya, Kaja ( Senere ved multihuset ), Lotte ( Senere pga. 
andet møde ) 
Afbud: Lasse 
 
Dagsorden godkendt.  
 
Referat sidste møde godkendt.  
 
Opfølgning sidste møde: Næste møde planlægger vi, hvem der skal gå rundtur i hvilke 
opgange mht. barnevogne og andet rod. Tanya følger op papirerne vedr. infoskærm til 
boligselskabet. Theresa kontakter Morten mht. de skilte der skal være i 
Brændgårdsparken.  
 
Livets gang i BP :  
 

-Kældergangene skal fejes / støvsuges de ser forfærdelige ud. 
 

-Vi går sommeren i møde, så vi har behov for de skraldespande ,der blev vedtaget på 
beboermødet i september 2017. 
 

- Rækværk ved nr. 21 ud mod stien er helt grønt. 
 

- Vi talte om at få sencorlamper ved carportene, det har længe været et ønske fra dem 
der har carport, og nu har der været indbrud/hærværk på en bil igen. 
 

- Vi vil have fat i 3 nye babystole fra IKEA, til multihuset de kan stables og fylder derved 
ikke så meget. 
 

- Vi vil have lavet om på" kontoret" og sat nogle flere skabe op, så der er mere plads til 
aktiviteternes ting, og så få det ud af selve salen. 
 

- Nyt fra AKG. : Der er kommet et nyt medlem. Der bliver arrangeret påskehygge. Der 
bliver ikke nogen sommerfest, da ingen har meldt sig som arrangører.  
 

- Vi vil gerne have sat nye sedler på dørene i kælderne med rygning og benzin forbudt.  
 
Regnskab:  
Der var en del spørgsmål vedr. regnskabet, de fleste blev besvaret af andre medlemmer 
af bestyrelsen. Man undrer sig som så ofte før over, at vi bruger så mange penge på folk 
udefra til vedligeholdelse osv.  Vi undrer os over beløbet til jubilæum.       
 
 



 

Jubilæum:  
Alle lægger hovederne i blød, vi skal til at igang NU.  
 
Sara Terp :  
Sara kommer og fortæller om bla. samarbejde med Team Teateret. Arul vil gerne have 
noget danskundervisning igang sammen med Lær dansk, vi afventer yderligere 
informationer. Vi talte om boligsociale viceværter/Evt blokplejere.  
 
Eventuelt: 
Tanya fik lige en mail mht. markvandring, vi finder ud af om datoen passer i programmet.  
  



 

90102 Afdeling Brændgårdsparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 22/3 2018 
 
Administrationen har modtaget referatet den 9/4 2018 
Administrationen har gennemgået referatet den 11/42018 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
Besigtigelse af opgang nr. 3: 

Lister omkring døre: Afdelingsbestyrelsen har godkendt en gummifuge (som der var 

før). Det vil sige, at der ikke er lister med i projektet. Det kan drøftes nærmere på 

Markvandringen. 

 

Livets gang i Brædngårdsparken: 

Rengøring i kældergange: Det sætter Kjeld Kristensen i gang. 
 

Skraldespande, vedtaget på afdelingsmødet: Kjeld Kristensen tager typeprøver med til 

Markvandringen, så nærmere af aftales. 
 

Grønt rækværk mod stien: Der bliver sprøjtet for alger i nær fremtid. 
 

Sensorlamper ved carporte: Kjeld Kristensen har indhentet tilbud, så det kan drøftes 

nærmere på Markvandringen. 
 

Babystole til Multihuset: Ingen bemærkninger fra administrationen. 
 

’Kontoret’ laves om: Ingen bemærkninger fra administrationen. 
 

Nyt fra AKG: Ingen bemærkninger fra administrationen. 
 

Nye sedler på døre i kældre: Det ser vi på ved Markvandringen. 

 

Regnskab:  

Theresa har kontaktet Hanne Skov vedr. beløbet til jubilæum. Der sendes et nyt 

regnskab til afdelingsbestyrelsen. 

 

Jubilæum:  

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

Sara Terp:  

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

Eventuelt:  

Ingen bemærkninger fra administrationen. 


