
 

 

Mødereferat 
 

 BB, afd. 605-0, Ulsøparken 

Mødeemne: Bestyrelsesmøde 

Dato: 6-2-2017. 

Sted: Ulsøparken 1. st. 

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

Dagsorden:           Pkt.1.  Godkendelse af dagsorden. 
                              Pkt.2.  Valg af dirigent og referent. 
                              Pkt.3.  Godkendelse af sidste referat. 
                              Pkt.4.  HP4. 
                              Pkt.5.  Igangsættelser. 
                              Pkt.6.  Indkomne breve/mail. 
                              Pkt.7.  Mundtligt referat fra andre møder. 
                              Pkt.8.  Parkering. 
                              Pkt.9.  Nyt fra ejendomskontoret. 
Referat: 
 
Pkt.1.  Godkendt. 
Pkt.2.  Jannie dirigent, Berit referent. 
Pkt.3.  Godkendt. 
Pkt.4.  Intet nyt til punktet. 
Pkt.5.  LED belysningen i p. kælderen fungerer stadig ikke, derfor har bestyrelsen besluttet der 
skal være konstant lys i P. kælderen (hvis muligt som i opgangene). Ligeledes beslutter 
bestyrelsen at lyset på højhusets bagtrappe skal lyse som i opgangene.     Skiltet ved den yderste 
handicap plads ved højhuset skal fjernes, da pladsen ikke længere er aktiv.   Der mangler stadig 
nr. på de to trailerpladser, samt et skilt med teksten ” kun med skriftlig tilladelse”, bestyrelsen finder 
det urimeligt der er gået så lang tid, uden det er udført.               
Pkt.6.  Der er konference den 3-4 marts, Lizzi tilmelder de bestyrelsesmedlemmer der kan deltage.      
Pkt.7.  Jens-Erik informerer fra De9 møde, referatet kan læses online.   Lizzi informerer fra 
organisationsbestyrelsesmøde, referatet kan ligeledes læses online.   Lizzi informerer fra drift 
gruppemødet, om hvorvidt køle/fryseskab skal på som punkt til afdelingsmøderne i stranden, så 
lejlighederne fremadrettet ikke indeholder køl/frys skab (grunden til forslaget er en meget stor 
udgift i driften på vores regnskab).  Flertallet i bestyrelsen stemmer nej til forslaget. 
Pkt.8.  Emnet blev diskuteret drift gruppemødet, alle Brøndby boligselskabs afdelinger i stranden 
har scanparkering, og flere mente p. vagterne går for lidt rundt. Steen fra scanparkering oplyste at 
vagterne går rundt mindst en gang i døgnet.  Der er et ønske fra drift gruppen om at ensrette 
parkerings reglerne i afdelingerne, hvilket for afd.605 vedkomne skal op på afdelingsmødet.   
Pkt.9. Der er udleveret en liste på drift gruppemødet, over udleveringer af ting til beboerne i 
ejendomskontorets åbningstid (alt fra bruseslanger til lampekupler) det diskuteres om der skal 
indføres brugerbetaling, punktet tages op igen på næste drift gruppemøde. Afd.605s bestyrelse er 
imod brugerbetaling, men mener i stedet ejendomskontoret skal håndhæve reglen med at beboere 
skal have det gamle med for at få nyt, og er det hærværk eller mislighold skal det betales. 

 
Næste bestyrelsesmøde er den 7-3-2017. 



 

 

 
 
 
 
 


