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

Afbud: Bo Søgaard, Martin. 

1)  Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt. 

2) VALG AF DIRIGENT OG REFERENT: Dir. Jannie, ref. Jens-Erik 

3) Godkendelse\rettelser til referat af 7. januar: Janni ændres til Jannie. Contra ændres til Kontra. 

4) Indkommen post - Herunder mail 

Der er kommet en mail ang. hyletone for at minimere ophold på bagtrappen i højhuset. De Boligsociale må 

gerne undersøge gener mm. ved højfrekvens, især overfor husdyr og små børn. Jens-E kontakter Bo  

 

Martin Kjølby har sendt en mail. Landsbyggefonden ønsker tilgænglighedslejligheder i lavhusene. Bestyrelsen 

bedes tage stilling til dette. Det skal undersøges om, at det er muligt at flytte tilbage i lejligheden uanset 

lejerens tilstand og prisstigning ved restaureringen. Der anbefales ende lejlighederne bruges og især de små 

lejligheder. Berit undersøger om der findes regler ang. tilgænglighedslejligheder.  

Det skal på dagsorden til næste bestyrelsesmøde. 

 

Der er udsendt en seddel angående kunst i hjemmet. Jens-Erik og Hanne på 6. har meldt sig. 

4A. Husdyrreglement: 

Reglementet tages op på det ordinære afdelingsmøde.  

 

Dato til det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 18. februar 2020 kl. 17 ang. husorden og dato / tid for 

afdelingsmødet. 

 

5) Istandsættelser: 

 

Elevatorovervågning: Det tages op på et ekstraordinært Afdelingsmøde i forbindelse med det 

ordinære.  

 

Legeplads: Der sendes en mail til Jesper ang. fuldmagt vedr. legeplads. 

 

Affaldsspand: 605’s bestyrelse mener, at spanden til bio / madaffald skal tages op på 

Driftgruppemødet og ikke være en individuel beslutning. 

 

Årshjulet er godkendt. Thomas skriver det rent og sender det ud. 

 

Vejbump: Forespørgsler ang. vejbump ved affaldsøen på Syd-parkeringen er sendt til Katja / Jesper 

 

Workshop 28 marts – tilmeldinger? Jens-Erik tilmelder alle. 
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ANDET:  

Bagjulsfrokost: Det bliver en påskefrokost. Datoen findes ved næste møde. 

 

Rapport Boligsociale data: Bestyrelsen talte om tryghed skabende foranstaltninger.  

Det blev foreslået en professionel tryghedsvandring. 

 

Udbedringer:  

Der er mange huler i asfalten indkørsel til Ulsøparken / syd-parkeringen.  

Bestyrelsen ønsker et overblik over renovering af elevatoren. 

 

Nabo- kaffe & ambassadører: Torben følger op på hvem, der flytter ind. Der blev debatteret, hvorledes vi 

modtager de nye beboere. Torben henter et overslag vedr. opgangskaffe. Vi skal beslutte et beløb, som bruges 

til opgangskaffe samt indflytning gave. 

 

Plantekasser: Der skal laves et budget ang. plantekasserne. De er i dårlig stand og kræver et løft. 

 

 

6. Mundtligt fra diverse møder 

Der afholdes FBU-møde den 11. februar. Berit og Torben deltager. 

Torben har deltaget i Tryghed og trivsel gruppens møde på Brøndby Rådhus.  

KULTUR WEEKEND 2020 - ØKONOMISK STØTTE: Bestyrelsen debatterede støtten til KW 20. Det blev 

besluttet at afdeling 605 hverken giver tilskud til KW 2020 eller giver underskudsdækning. 

P-BILLETTER:  

Der skal oplyses, at bestilling af nye gæstebilletter foretages på bestillingsformularen på 

hjemmesiden www. Scanparkering.dk. Den hurtigste måde, at bestille gæstekort på er at SMS 

50514990. Husk at opgive fuld adresse ved bestillingen. 

7. Eventuelt: Der var intet til punktet. 

 

 

 

 

NÆSTE MØDE TIRSDAG DEN 3. MARTS 2020 – 17:00 


