
 

 

Mødereferat 
 

 BB, afd. 605-0, Ulsøparken 

Mødeemne: Bestyrelsesmøde 

Dato: Den 5/9-2017 

Sted: Ulsøparken 1. st. 

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

Dagsorden:           1) Godkendelse af dagsorden 
                              2) Valg af dirigent og referent. 
                              3) godkendelse af sidste referat. 
                              4) HP4. 
                              5) Igangsættelser. 
                              6) Indkomne breve og mail. 
                              7) Mundtligt fra div. møder. 
                              8) Parkering. 
                              9) Gårdfest.     
                            10) Eventuelt. 
 
Referat: 
 
1)   Godkendt. 
2)   Dirigent Libbe, Referent Berit. 
3)   godkendt med rettelser til punkt 6 - bestyrelsen har ikke modtaget mail ang.  deltagelse i 
Perlens styregruppe, Det var i styregruppens referat vi læste bestyrelserne ikke ønskede at 
deltage, hvilket vi ikke er blevet hørt om. Og punkt 7 – Sammenlægning blev ikke nævnt på det 
ordinære repræsentantskabsmøde. 
4)   Vi deltag ikke i sidste fælles byggemøde, men BB byggeudvalg var repræsenteret, hvor det 
drejede sig om genhusningen vedrørende de 5 første højhuse i stranden.  
5)   LED lyset i parkeringen fungerer stadig ikke som ønsket. Betalingen for de 4 trailer/campet/bil 
pladser, i aflukket parkering, er stadig ikke oprettet. Lyset på højhusets bagtrappe er ikke optimalt, 
og den skal males hvid, såfremt vi har økonomi til det.  Den fælles køkken råderetssag er trukket i 
langdrag, bestyrelsen finder i den grad sagen snyltet, siden det kan tage flere år. 
6)   Christen (forretningsfører) på lokalkontoret Nygårds Plads er stoppet, Kent er ny 
forretningsfører.    Der er fjernvarme møde den 28/9 hvor Torben og Thomas deltager. 
7)   Torben informerer Fra APP møde, hvor der arbejdes på en app som hedder ” Til styrkelse af 
fællesskabet”.    Lizzi informerer fra driftgruppemødet.    Jens-Erik informerer fra De9 møde, hvor 
kulturweekenden var på dagsordenen. Afd.605`s bestyrelse henstiller til at vi trækker os fra 
kulturweekenden.  
8)   De nye pladser under broen skal laves om, da de ikke er lavet som vi bestilte, og vi derved har 
fået to pladser mindre end aftalt. Der er aftalt op stribning langs muren til parkering. 
9)   Gårdfesten forløb godt. Netværkskontoret deltog med lege for børnene. Næste år skal der 
være to halal grille. Jannie tog en del billeder som lægges op på afdelingens hjemmeside. En stor 
tak til de beboere som hjalp til. 
10) intet til punktet. 
 



 

 

 
       
                        
 
 
 
 


