
 

 

 

Bestyrelsesmøde 28 - 02 - 19 kl. 18.30 
 
Fremmødt: Lasse, Lotte, Kaja, Karsten og Theresa 
 
Dagsorden godkendt. 
 
• Opfølgning af sidste møde: 

Ingen har meldt sig til aktivitetsgruppen, så vi kører pt. uden.  
Mikrofon i multihuset er lavet, men fungerer stadig ikke optimalt, de der lejer huset kan 
stadig låne anlægget, da vi måske finder en løsning mht. hvordan anlægget fungerer.  
Vi er startet på optælling i multihuset... Der skal korrigeres lidt i listerne.  
 
• Møde med PTF: 

Karsten og Lotte var til møde på Fruehøjvej, hvilket var et godt møde. Vi er trætte af 
navnet er PTF i Brændgårdsområdet, da vi tænker det lyder negativt udefra set og folk får 
opfattelsen af, vi er en ghetto fyldt med problemer. Men det blev på mødet slået fast, at 
det er sådan det er! 
 
• Livet i og omkring Brændgårdsparken:  

Konflikt og kommunikationskursus med Lone Nedergaard bliver den 19. marts i kælderen 
- Lotte deler invitationer ud, Theresa står for sandwich mm.  
Theresa nævner, at hun forventer hele bestyrelsen deltager! 
 
Kælderdør mellem 27 og 29 er endnu ikke lavet.  
 
Lotte og Theresa har været til møde med Kjeld og Kim mht. udskiftning af låse i 
kældergangene, da det nuværende system er forældet. Kjeld henter tilbud hjem. 
Vi skal stadig have murstenene i opgangene gjort rene, når lys og maling er færdig, det 
bliver i øvrigt nævnt at malearbejdet er sjusket.  
 
Waoo camper kommer snart til de der har brug for ekspertise. 
 
Opslag i vaskekælderen med oprydning er bestilt - opslag til alle kældre, opgange og 
elevatorer mht. rygning forbudt er bestilt. - Det grønne team hænger dem op.  
 
• Beboerpanel i PTF: 

Karsten vil gerne påtage sig at være med i det. De har forespurgt mht. natteravne, 
Theresa har spurgt på facebook og ingen har pt. henvendt sig.  
 
• Jubilæum: 

Vi holder møde i kælderen den 7. marts kl. 18.30, for alle der har lyst til at hjælpe.  
 
 



 

 
 
• Eventuelt: 

Der er spørgsmål om, hvorvidt bestyrelsen vil afholde banko, så der er to gange banko i 
måneden. Bestyrelsen er ikke interesseret i at afholde banko.  
 
Der var flere forskellige småting som vi tager til næste markvandring.  
  



 

90102 Afdeling Brændgårdsparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 28/2 2019 
 
Administrationen har modtaget referatet den 3/3 2019 
Administrationen har gennemgået referatet den 4/3 2019 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
Administrationen har ingen bemærkninger til referatet. 

 


