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Ordinært bestyrelsesmøde BB. Afd. 605 
Tirsdag den 2. marts 2021 
Kl. 17 – 21 
Bestyrelseslokalet  
Ulsøparken 1, st. 
2660 Brøndby Strand 

Mødt  Jens-Erik; Lizzi; Torben i lokalet. Berit; Martin; Thomas virtuel.  
Afbud  Jannie 
Dagsorden  
1. valg af dirigent  
Valg af referent 

Lizzi blev valgt som dirigent 
Jens-Erik valgt som referent 

2. godkendelse af 
dagsorden 

Der var ønske om at bytte om på punkterne 5 og 6 på dagsordenen 

3. godkendelse / 
rettelser til 
referatet af 3. 
november 2020 

Referatet godkendt med følgende rettelser 
Punkt 3. årstallet ændres fra 202 til 2021. Kjoldby ændres til Kjølby. 
Punkt 5. Linien Thomas laver (”om” slettes) et ark, hvor igangsættelserne 
bliver indført. (”og først slettet, når de er udført” slettes). 
Punkt 6. Det er besluttet, at der indkøbes 2 nye bænke og borde. Torben 
tager sig af sagen. Der arrangeres med plads til engangsgrill. Tilføjes evt. en 
stenpiedestal. 
Punkt 8. Linien Der skal stå er besluttet i referatet, når der er besluttet et 
punkt. Flyttes fra punkt 8. til punkt 6. 

4. indkomne post 
og mail 

1. Lisbeth Adamczewski. Har sendt en mail med en ny dato (28. – 29. 
august 2021) for BB’s Strategimødet på Scandic Sluseholmen. 

2. Afdelingsmødet den 8. april 2021 flyttes til september 2021. 
3. Organisationsstyrelsen fraråder fysiske møder uanset antal deltagere 

pga. Corona.  
4. Brøndby Boligselskabs Forretnings Udvalg har aflyst det 

ekstraordinære møde den 26. januar 2021. Ændringer af vedtægterne 
behandles i stedet den 26. maj 2021. 

5. Jan Forsberg meddeler at Frelsen Hær ønsker at opstille 
tøjcontainere i bebyggelsen. Bestyrelsen debatterede forslaget, men 
besluttede at afviste tilbuddet. 

6. HTH ændre kogeplademodellen fra elektrolux – 
induktionskogeplader i stedet for keramiske Kogeplader. De ligger i 
samme prisleje. Det tages op i Driftgruppen. 

7. BB Antennelaug aflyser grundet Corona bestyrelsesmødet den 9. 
marts 2021. 

8. Den 15. dec. 2020 blev opgraderingen af internettet sat i gang. Det er 
omtalt både på AF86’s hjemmeside og Bredbånd Nyt. Prisen for 605 
anslås at blive omkring 128.250 kr. 
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9. John Frimand har meddelt, at Brøndby Kommune har godkendt 
Skema A for afdelingerne 605, 606, 607 højhuse. Skemaerne er nu 
til viderebehandling i Landsbygge fonden. 

10. Thomas har lavet et skema om beslutning angående naboam-
bassadør. Det blev besluttet, at Punktet tages op senere til debat.  

11. Der afholdes et virtuel ERFA virtuelt møde den 23. marts 2021 
angående den nye boligaftale.  
Fokus ligger på organisationsbestyrelsens rolle og ansvar. 

12. Orientering fra organisationsformanden Michael Buch-Barnes: 
Skema A er godkendt angående nedrivning af højhusene i øst. 

13. Der er ansat en ny ejendomsfunktionær i 605. Vi siger velkommen 
til. 

14. Tanja de Fries, er ansat i stillingen kontorassistent på 
ejendomskontoret i Stranden, hun forventes at gå på barsel den 1. 
maj 2021.  

15. Sarah Ziegler Ehrenreich. Pressemeddelelse om nedrivningen må 
deles fra d.d. 

16. Jack Hammerlund Havmand tilbyder et økonomikursus for max. 4 
deltagere. Bestyrelsen besluttede at afvise tilbuddet. 

17. Projektet har ansat Jeppe Jensen som tryghedsmedarbejder i HP4 
18. Maher El Khatib og bestyrelsen at arbejde hen imod at lave 

skraldevideo, hvor børnene lærer de voksne om sortering af affald 
 

 
6. Igangsættelser. 
 

 
1. Bestyrelsen har en mistanke om, at gæstebilletterne bliver misbrugt. 

Beritt tager sig af sagen.  
2. Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde angående 

tilgænglighedslejligheder. 
3. Orientering fra Driftgruppemøde: Der skiftes kun absolut 

nødvendige altantage. 
4. Der er problemer med parkeringen i det indelukkede. Der er flere 

biler, som ikke har udløbsdato på licensen. Der blev besluttet at 
bestyrelsen sigter mod, at alle skal have fornyet deres licens. 

5. Ladcykler opbevaring. Der er et aflåst rum neden for højhuset som 
bestyrelsen besluttede at tilbyde beboere med store cykler.  
Det besluttedes at bringe forslaget til Driftgruppen om at 
etablering af bøjler i gårdene, hvor cyklerne kan låses fast.   
Ejendomskontoret bedes nulstille alle tidligere brikkers adgang til 
rummet og starte forfra 

6. Jesper Grønhøj Jensen rykkes for elevatorprojektets status. 
7. Det blev besluttet, at bestyrelsen arbejder for etablering af el-

pumper til alle hovedindgangsdøre samt i el-scooterrummet i 
højhuset. 

8. Frelsen Hær forespørger om vi er interesseret en tøjcontainer. 
Bestyrelsen afviser tilbuddet. 

9. Debat om opgangsambassadør tages op på et separat møde. 
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10. Minikursus i økonomi. Der er foreslået et minikursus i Scandic i 
Glostrup. Vi ønsker Rikke til at undervise i økonomi. Der skal 
afholdes et kursus, hvor alle er med. 

11. Postnord har tilbudt en nærboks i området. Det blev vedtaget at sige 
ja tak.  

12. Den 12. november 2020 har Thomas sendt en mail i forbindelse med 
engangsgrill til bord og bænke. Det besluttedes at etablere en 
stensøjle til grillen eller en plade på bordet til engangsgrille.  

13. Højhuset skal indtænktes i projektet. 
14. Gartnerfirmaet som skulle sanere de grønne områder, kunne ikke 

magte opgaven 
15. Der er sendt mail i e-Boks fra Brøndby Kommune angående 

Fremtidens Brøndby Strand 
16. Det tages op på Driftgruppemøde, hvorvidt der kan opstilles 

mulighed for afspritning ved affaldsøerne 
 

6. mundtligt fra 
diverse møder 

 

•  

7. punkter til 
næste bestyrelses-
møde 

• Naboambassadører.  
• Lade stationer. 

8. eventuelt • Ingen ønskede ordet. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


