
 

 

Mødereferat 
 

 BB, afd. 605-0, Ulsøparken 

Mødeemne: Bestyrelsesmøde 

Dato: 7/3-2017 

Sted: Ulsøparken 1.st. 

Deltagernavne: Lizzi, Libbe, Torben, Jens-Erik, Jannie, Berit, Søs.  

Dagsorden:            Pkt.1. Godkendelse af dagsorden. 
                              Pkt.2. Valg af dirigent og referent. 
                              Pkt.3. Godkendelse af sidste referet. 
                              Pkt.4. HP4. 
                              Pkt.5. Igangsættelser. 
                              Pkt.6. Indkomne breve/mail. 
                              Pkt.7. Mundtligt fra andre møder. 
                              Pkt.8. Parkering. 
                              Pkt.9. Køkken. 
 
Referat: 
 
Pkt.1.   Godkendt, med et ekstra punkt 10. Afdelingsmøde. 
PKt.2.   Lizzi dirigent, Berit referent. 
Pkt.3.   Godkendt. 
Pkt.4.   intet nyt til punktet. 
Pkt.5.   To punkter går igen måned efter måned (LED belysning og trailerpladser), bestyrelsen 
rykker atter for handling. 
Ejendomskontoret udfærdiger en liste over hvor mange parkerings licenser der er udstedt i 
afdelingen inden afdelingsmødet.  
Et bestyrelsesmedlem oplyser der er et problem med mange cykler i cykelrummet i opgang 
nr.41/43. Bestyrelsen kan kun henstille til at cykler der ikke bruges fjernes. Opgang 41/43 er en af 
de to opgangen i afdelingen der har separat cykelrum (det gamle legerum). Torben udfærdiger en 
opfordring til opgangens beboere. 
Pkt.6.  Der er en mail fra en beboer i opgang 31/33 med en anmodning om at få byttet om op 
skiltningen i cykel/barnevognsrummet. Bestyrelsen beslutter at følge anmodningen, med det 
forbehold at skiltningen bliver flyttet tilbage, hvis/når fremtidig beboersammensætning giver flere 
klap/barnevogne i opgangen. Berit skriver mail til ejendomskontoret om ændringen, og et svar til 
beboeren. 
Der er en mail fra en beboer ang. parkering, Berit svare beboeren. 
Pkt.7.   Jens-Erik informerer fra møde ang. kulturweekenden 2017. Det er utroligt svært at få 
frivillige, og mange af foreningerne har meldt fra i år, og det er ikke som tidligere år muligt at 
trække på Netværkskontorets hjælp. Efter overvejelser beslutter bestyrelsen, at opfordre til at der 
holdes en pause med kulturweekend i stranden. Jens-Erik vil på næste møde viderebringe 
bestyrelsens beslutning. 
Libbe informerer fra budgetmødet. Det var et godt møde, hvor der blev ændret på nogle punkter så 
huslejestigningen holdes så lavt som muligt, Hvilket er et af målene i regeringens aftale med BL. 



 

 

Pkt.8.   Der er en del udfordringer med parkering i afdelingen, som i alle afdelinger i stranden er 
det et presset emne. Bestyrelsen arbejder konstant på at finde løsninger, og er meget åbne for 
forslag fra afdelingens beboere. 
Pkt.9.   Den fælles råderetssag afventer kommunal og boligorganisations godkendelse. 
Pkt.10. Afdelingsmødet er den 6/4. Torben er igang med at udfærdige beretningen. 
 
 

Næste bestyrelsesmøde er den 11/4. 
 
 
 
 


