
 

ULSØPARKEN 1.ST.  AFDELING 605  2660 BRØNDBY STRAND 

 

Ordinært Afdelingsbestyrelsesmøde  

d. 3. november 2020  

Dagsorden 
 

 

Mødt: Torben, Lizzi, Thomas, Berit, Jens-Erik, Jannie. 

Afbud: Martin. 

 

1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT: 

Dirigent Berit referent Jens-Erik 

 

2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN (herunder ændringer til dagsorden) 

 6a) opgangsambassadør. 

 

3. GODKENDELSE\RETTELSER TIL REFERATER AF 6. + 21. + 31. OKTOBER 

 Ingen ændringer til referater. 

 

4. INDKOMMEN POST - HERUNDER MAIL 

Byggemøde aflyst, seminar flyttet til 21. marts 202,  

Mail fra Martin Kjeldby ang. budgettet vedr. tilgænglighedslejligheder. 

 

5. IGANGSÆTTELSER 

Legepladsen bør efterses for fejl og mangler. 

Gartnerfirmaet kunne desværre ikke magte opgaven i ft. beplantning i gården. Nyt 

tilbud hentes. 

Bump ved parkering er prøvet ved Perlen. Den er for hård at køre over. Det debatteres 

senere. 

380 w el - køkkener via fællesråderet, elstik ændres fra stik med afbryder til stik uden 

afbryder. Ændringen sker på bekostning af lejeren. Berit tager sig af opgaven. 

Pro line er desværre ikke færdig, da en beboer på 15. sal ikke har haft besøg. 

Der er en stor del af påtalerne ved gårdvandringerne fra de sidste år er endnu ikke 

udført. 

Thomas laver et ark op, hvor i igangsættelser bliver indført og først slettet når den er 

udført.  

Når en opgave er blevet udført, skal formanden have skriftligt besked. 

 

6. MUNDTLIGT FRA DIVERSE MØDER 

Antennelavbestyrelsen har afholdt møde. 525 kr. pr. lejlighed for opgradering til 1giga 

bit. Bestyrelsens flertal går ind for opgraderingen, 

Hjemmesiden til Brøndby Antennelaug hedder bb-antenne.dk. Bestyrelsen anbefaler 

at regnskabet offentliggøres på hjemmesiden. 

Der er besluttes at der indkøbes 2 nye bænke og borde. Torben tager sig af sagen. Der 

arrangeres med plads til engangsgrill. 

Der er bestilt to juletræer. Holderen til juletræet ved højhuset er flyttet. 
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6a) Uddeling af velkomstposer suspenderes indtil januar mødet. Gårdrådet indkaldes til mødet i 

januar. 

 

 

7. PUNKTER TIL NÆSTE BESTYRELSESMØDE 

I Indkaldelse af gårdråd. Opdatering af lister ang. opgangsambassadør 

 

 

8. EVENTUELT 

 Bestyrelsen debatterer formen for afholdelse af afdelingsmødet.  

Der skal stå er besluttet i referatet, når der er besluttet et punkt. 

Den rude ved parkeringskælderen, som er slået i stykker, er lappet. Da det er hærværk 

og bør anmeldes. 

 

 

 


