
 

 

Mødereferat 
 

 BB, afd. 605-0, Ulsøparken 

Mødeemne: Bestyrelsesmøde 

Dato: Den 11/4-2017 

Sted: Ulsøparken 1. st. 

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

Dagsorden:           1) Godkendelse af dagsorden. 
                              2) Valg af dirigent og referent. 
                              3) Godkendelse af sidste referat. 
                              4) HP4. 
                              5) Igangsættelser. 
                              6) Indkomne breve mail. 
                              7) Mundtligt fra andre møder. 
                              8) Trailer/Parkering. 
                              9) Køkken. 
                              10) Ansættelse af tømre/snedker i BB afd. I stranden. 
                              11) Evt. 
 
 
Referat: 
Der er en beboer i kontortiden, ang. udsmidning af affald fra højhuset.  
 
Bestyrelsen startede møde med at konstituere sig efter afdelingsmødet.  
 
1) Godkendt med et ekstra punkt 7a) Driftgruppemøde. 
2) Dirigent Jannie, referent Berit. 
3) Godkendt. 
4) Der er husstand omdelt skrivelse ang. højhusene. Den 20/4 er der møde i BB byggeudvalg og 
den 25/4 er der møde i FBU (fælles byggeudvalg). 
5) Intet til punktet. 
6) Jens-Erik informerer ang. mail han har modtaget fra Tranemosegård, hvor man forespørger om 
lokaler til en gruppe syriske kvinder. Jens-Erik henviser, på bestyrelsens vegne, Tranemosegård til 
Nygårds Plads.  
7) Lizzi informerer fra OB møde, referatet kan læses på BB hjemmeside. 
Jens-Erik informerer, at det sidste De9 møde blev aflyst, da der kun var fremmødt tre 
repræsentanter.   
7a) Der er driftgruppemøde den 24/5, hvor punktet køleskabe er på dagsordenen. Bestyrelsen er 
uenige på området, såfremt emnet er en indstilling til afdelingsmøde, ønskes der en klar udmelding 
om dette. Lizzi og Berit går til mødet med mandat til ja, såfremt det er en indstilling til 
afdelingsmøde. 
8) Der er stor uenighed om hvorvidt de 2 trailer pladser skal være gratis, eller som besluttet inden 
oprettelsen, udlejes for et månedligt beløb. Bestyrelsen bad Nygårds Plads prissætte pladserne, 
som har sat dem til 140 kr. pr. måned, det mener en samlet bestyrelsen er for dyrt, det diskuteres 
om pladserne skal være gratis. Et bestyrelsesmedlem mener at såfremt de skal være gratis, burde 



 

 

de laves om til parkeringspladser, da det er det der efterlyses hos beboerne, andre mener der ikke 
kan laves parkering der, da der står et bankestativ foran pladserne. Bestyrelsen ønsker at vide 
hvad administrationsgebyret er for udlejnings pladser, Lizzi skriver til Nygårds Plads for svar på 
gebyret. Emnet er sat i bero indtil næste bestyrelsesmøde, hvor det tages op igen.  
Berit foreslår oprettelse af flere parkeringspladser, og fremlægger billeder af de steder på vores 
område, hvor det evt. kan lade sig gøre.  Bestyrelsen beslutter at mødes tidligere til næste 
bestyrelsesmøde, og gå en runde for at se de steder det kunne være muligt at oprette parkering. 
9) Der arbejdes stadig på den fælles råderetssag, afventer godkendelse i kommunen og 
organisationen. 
10) Bestyrelsen tilslutter sig ansættelse af tømre/snedker i afdelingerne. 
11) Punkt til næste dagsorden, hække i stueetagen. 
 
 

Næste bestyrelsesmøde den 2. maj. 
Kig gerne ind i kontortiden kl.17-18.  

 
 
 
 


