
 ULSØPARKEN 1.ST.   AFDELING 605    2660 BRØNDBY STRAND  

 

Ekstraordinært Afdelingsbestyrelsesmøde 
13. juli 2022  
Mødestart kl. 17:00 

 

Referat 

14. juli 2022 

 

 

FORMAND: TORBEN DYBVALD AFDELING 605 ULSØPARKEN 1.ST. 2660 BRØNDBY STRAND 

TELEFON: 4373 1748 KONTORTID: 1’STE TIRSDAG I MÅNEDEN KLOKKEN 17:00 – 18:00 
    Side 1 af 2 

Tilstede er: Torben Dybvald, Berit Baggers Sekyere, Thomas Bentsen, Jannie Sjøholm samt Sune og Karin fra 

driften  

Afbud fra: Jens-Erik Pedersen, Martin Barrales, Lizzi Lykke Jeppesen, Lizzie Christensen, Bettina Baggers 

Boateng 

 
 

1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT 

Dirigent: Jannie Sjøholm 

Referent: Thomas Bentsen 

 

2. ÆNDRINGER\RETTELSER TIL DAGSORDEN 

Ændringer: Punkt 6 og 7 indskudt 

 

3. STATUS PÅ BUSKRYDNING OG TRÆFÆLDNINGS PROJEKTET AF SUNE RASMUSSEN. 

Status: Sune har haft møde med firma om resultatet og de ville tage det sidste inden for kort tid. 

Driften venter på en maskine til kultivering af områderne. Nå de har den vil gå i gang men det kommer 

til at tage tid. Det vil måske kunne være klar i september. Hvis det skal gå hurtigere, skal det enten 

købes ekstra arbejdskraft eller der skal omfordeles arbejdskraft mellem gårdene. Det sidste vil blive 

afprøvet i det omfang det er muligt. De sidste buske der mangler, vil driften forsøge at få firmaet til at 

tage op når de kommer og laver det sidste. 

Vedr. treer vil driften prøve at hører firma udefra til opgaven. 

 

4. HVAD SKAL DER TIL FOR AT VI KAN KOMME VIDERE MED ”VILD MED VILJE”. 

Det vil kunne startes så snart jorden er kultiveret. 

5. SOMMERFEST 2022. 

a. Skal afdelingsbestyrelsen afholde sommerfest i 2022. 
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Ja eller nej: Ja. Det er dog en betingelse at der kan stille 6 personer til opsætning og 

nedtagning. Formanden vil sende en skrivelse rundt for at se om der kan skaffes nogle 

hjælpere der gør det muligt at gennemfører. 

b. Dato for afholdelse af sommerfest. 

Dato: 20 august 2022 

c. Hvad skal bestyrelsen forberede. f.eks. telt, mad, grill osv. 

Grill, pavillon, borde og stole samt musik. 

d. Hvem deltager fra bestyrelsen. 

Indtil videre: 

Torben Dybvald 

Berit Baggers Sekyere 

Thomas Bentsen 

e. Hvem gør hvad. 

Det finder bestyrelsen ud af på et senere møde. 

f. Finde dato for eventuelt nyt møde vedr. yderligere planlægning. 

Dato: lørdag den 13. august 2022 kl. 11:00 

6. Parkeringsregulativ. 

Berit retter parkeringsregulativet til så det kan printes som en folder og sender det til Boligselskabet. 

Thomas tager nogle billeder der kan bruges til regulativet og sender dem rundt så der kan blive valgt 

et. 

 

7. Beboerklage. 

Beboer klager over at den er gal med udsugningen igen. Grunden til at hun henvender sig til 

formanden er at der ikke sker noget når man henvender sig til ejendomskontoret. 

Det er vigtigt at beboerne henvender sig til ejendomskontoret med fejl og mangler da det ikke er 

meningen at bestyrelsen skal være mellemled mellem ejendomskontoret og beboerne. 

 

8. Eventuelt. 

Intet. 

 


