
 

 

Mødereferat 

 

 BB, afd. 605-0, Ulsøparken 

Mødeemne: Bestyrelsesmøde 

Dato: Den 7-5-2019. 

Sted: Ulsøparken 1. st. 

Deltagernavne: Lizzi, Thomas, Torben, Martin, Jens-Erik, Berit, Jannie. 

Dagsorden:           1) Godkendelse af dagsorden. 
                              2) Valg af dirigent og referent. 
                              3) Godkendelse af sidste referat. 
                              4) indkomne breve/mail. 
                              5) Igangsættelser. 
                              6) Mundtligt fra diverse møder. 
                              7) Mødekultur. 
                              8) Eventuelt. 
                               
 

Referat: 
 

1) Godkendt. 
2) Referent Berit, dirigent Jannie. 
3) Godkendt. 
4) Mail ang. affaldssortering samt legeplads. Tages under punkt 5. 
5) Gårdvandring for bestyrelsen den 13/5 kl. 17.     Opgaver til gårdvandringen: 

regnvandstønder (placering hvor/hvordan), maling af lille gangbro, asfaltudbedring 
syd parkeringen. 
Videoovervågning i elevatorerne: Jens-Erik indhenter tilbud fra dansk kabel samt fra 
Dansk Sikring.   
Gårdråd: Martin er tovholder for opstart af gårdrådet, som gerne skulle bestå af 
beboere i afdelingen, i den forbindelse besluttes det at holde næste 
bestyrelsesmøde i gården. Torben og Martin laver en skrivelse med en opfordring til 
at deltage og stille op til gårdrådet, skrivelsen husstandsomdeles.  
Affaldssorterings projektet: Der indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde den 23/5 
til godkendelse af affaldssortering. 
Reelining projektet: Intet nyt, tages op på driftgruppemødet den 27/5. 



 

 

Urtehaveprojektet: Torben informerer at han har aftalt med projektet de køber 
planter til en plantedag den 27/5 kl. 16-18.30, samt at regningen sendes til 
afdelingen.  
Køkken råderetssag: Er startet op. 
Legeplads:  Har fået tilbud fra Copla, afventer tilbud fra Uniqa. Thomas er tovholder 
og indkalder til et lille møde når tilbud er modtaget. 
Street art/gavludsmykning: Det vides endnu ikke om der vil være midler til det, 
Isaac Malakai Matarin er kunstneren. 

6) De9: Jens-Erik informerer at der på sidste møde var foredrag om tidlig indsats samt 
kriminalitet. Næste møde er 3 juni. 
Driftgruppen: intet nyt, næste møde er 27 maj. 
HP4: I maj er der Pop-up udstilling om Brøndby strands højhuse (historier i 
højhuset). 
Torben informerer. 
intet nyt fra Fædregruppen, tryghed& trivsel, tidlig indsats, forebyggelse og 
foraldreansvar, uddannelse og beskæftigelse. 
Naboambassadør: Der er indkaldt til møde i nærmeste fremtid. 
Naboskabs app er på trapperne.   
Hjemmeside: intet nyt. 
Antennelaug: Der er generalforsamling den 20/5. Jens-Erik, Torben og Thomas 
deltager. 

7) Formanden henstiller til at bestyrelsen giver hinanden plads til at tale. 
Formanden henstiller til at når man sidder i et udvalg, deltager man i alle møder. 

8) Torben informerer, han indkalder til snarligt møde ang. Sommerfest, hvor han 
inviterer projektet. Sommerfesten som er den 24/8-2019 sættes på dagsordenen til 
næste møde. 
 
 
  
 
  

 
 

 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 


