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aMødt: Torben, Lizzi, Janni, Thomas, Jens-Erik,  

Afbud: Berit og Martin 

 

Tina Lundkvist fra Kultur Weekend var inviteret til mødet. Hun fremlagde planen for KW 2020. KW 

bestyres i dag af en kulturgruppe, som kalder sig Contra. 

Bestyrelsen vil senere tage stilling til, om de vil støtte KW2020 økonomisk. 

 

En beboer henvendte sig ang. besvær med at bestille gæstebilletter til parkering. Personen havde forsøgt sig 

både pr. telefon og mail. Der blev tilrådet at bruge sms.  

Berit bliver opfordret til at tage sig af sagen og kontakte Steen fra Parkeringsvagtselskabet. 

Beboeren klagede over en dårlig behandling på Nygårds Plads. Han følte sig overfuset og talt ned til, da han 

forhørte sig om fraflytning af lejlighed. Bestyrelsen rådede beboeren til at kontakte forretningsføreren for 

Lejerbo. Ligeledes blev beboeren rådet til at kontakte LLO Brøndby ang. afregning ved fraflytning fra sin 

lejlighed. 

   

Dagsorden    
1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Valg af dirigent og referent  

Dirigent Janni.  Referent Jens-Erik 

 

3. Godkendelse af \ rettelser af referater 5/11, 18/11, 4/12, 17/12. 

Alle referater fra november og december blev godkendte.  

Referater fra møder skal sendes til Tine Hansen (Brøndby Boligselskab). 

Thomas tjekker om alle referaterne ligger på hjemmesiden. 

 

4. Indkomne breve og mail. 

Jens-E undrede sig over omdelte seddel fra BB åbningstider. Vedhæftede mail: BB-udlejning@lejerbo. 

dk var forsøgt brugt flere gange uden held. 

 

5. Igangsættelser. 

AFALDSSORTERING, LEGEPLADS, OVERVÅGNING I ELEVATOREN. 

Der indkaldes til et ekstraordinært afdelingsmøde lidt før det ordinære ang. overvågning i elevatorer. 

 

Legepladsen sættes i gang i starten af foråret 2020. Småbørnslegepladsen er defekt og det er påtalt, 

men der er endnu ikke sket noget. 

 

Nedgravning af affaldscontainerne er i fuld gang. Datoen for lukning af skakterne kendes endnu 

ikke. Det har være oppe på drifsgruppemødet. Lukningen er ret dyr og billigere løsning skal findes. 

  

6. Mundtligt fra diverse møder. 

Der skal afholdes et budget / regnskabsmøde inden det ordinære afdelingsmøde. Majken har foreslået 

den 3. marts eller 20. februar 2020. Det blev foreslået, at mødet blev afholdt i bestyrelseslokalet, således 

at man ikke var afhængig af Perlen.  

 

 

7. Vejbump. 
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Der undersøges om det er muligt at placere et vejbump ved affaldsøen på syd parkeringen. Der skal 

undersøges om det har indflydelse på tømning af affald og om der skal søges kommunens 

vejafdeling. 

 

8. Eventuelt. 

Thomas udfærdiger et årshjul, som vil blive tilsendt bestyrelsen. 


