
 

Bestyrelsesmøde 25 - 01 - 17 kl. 13 
 
Fremmødt : Tanya, Theresa, Lotte og Lisbet 
Udeblevet : Anita 
 
Dagsorden blev godkendt. 
 
Opfølgning af sidste møde:  
- Vi ønsker priser på ophæng af " informations"-tv i Multihuset ( Vi har talt med Hanne 

Skov om dette ved et tidligere møde). 
- Vi sender datoer til Kjeld vedr. møde med blok nr. 1 
 
Livet i og omkring Brændgårdsparken: 
- Vi ønsker at sikre brugen af internettet i gildesalen, Theresa kontakter Kjeld vedr. det. 
- Sms service: Vi har fået tilbagemelding mht. priser på sms service fra Sara Terp. Vi er 

enige om, at vi synes det er for dyrt og har derfor fravalgt dette.  
- Ekstra kælderrum: Vi har talt om muligheden for at begrænse muligheden for et ekstra 

kælderrum til et ekstra pr. lejlighed, da der er venteliste, så det kan ikke være rigtigt, at 
nogle lejligheder har op til 3 - 4 kælderrum. 

- Hvem kan være frivillig i Brændgårdsparken? Der har været noget forvirring omkring 
muligheden for at være frivillig i Brændgårdsparken. Efter diskussion blev vi enige om, at 
alle kan være frivillige i Brændgårdsparken,  også selv om de ikke bor her. 

- Aktivitetsgruppen er opløst, der er flere interesseret i at deltage. Det er et ønske, at der 
kommer ophæng i opgangene, så alle har muligheden for at melde sig. Når en evt. ny 
gruppe er på plads, holder vi sammen et møde med Sara Terp og Hanne Skov, så 
retningslinjerne bliver klare.  

- Der er forslag om, at vi gør en indsats for at reducere fodtøj, barnevogne, cykler mm. i 
opgangene.  

 
Eventuelt:  
- Vi mangler en nøgle 4, Lotte skaffer den.  
- Der er forslag om en ny fryser til kontoret i Multihuset, som aktiviteter kan benytte. Den 

gamle kan så komme tilbage til gildesalen.  
  



 

90102 Afdeling Brændgårdsparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 25/1 2017 
 
Administrationen har modtaget referatet den 5/2 2017 
Administrationen har gennemgået referatet den 6/2 2017 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
Opfølgning af sidste møde:  

Informations—tv i Multihuset: Hanne Skov sender nærmere information til 

afdelingsbestyrelsens formand. 

 

Livet omkring/i Brændgårdsparken: Ingen administrative bemærkninger. 

 

Eventuelt: Ingen administrative bemærkninger. 

 


