
 

 

Mødereferat 

 

 BB, afd. 605-0, Ulsøparken 

Mødeemne: Ekstraordinært bestyrelsesmøde ang. legeplads. 

Dato: 19-9-2019. 

Sted: Ulsøparken 1. st. 

Deltagernavne: Thomas, Torben, Martin, Berit. 
Driftschef Asger D. Poulsen fra Nygårds plads. 
Michael A. Pehrson direktør fra Hags. 

Dagsorden:           1)   Godkendelse af dagsorden. 
                              2)   Valg af dirigent & referent. 
                              3)   Hags. 
                              4)   Eventuelt. 
 
Referat: 
 
1)  Godkendt med ekstra haste punkt 3a) Affaldssortering 
2)  Dirigent Martin, referent Berit. 
3)  Michael fra Hags præsenterede de forskellige elementer i deres tilbud på ny legeplads 
til de større børn.  
Bestyrelsen havde et ønske om at få udskiftet et af elementerne (lille karrusel) i tilbuddet, 
da vi har en på småbørnslegepladsen allerede.  Hags foreslog trampolin i stedet, hvilket 
bestyrelsen allerede havde overvejet og gerne to af dem. Det er trampoliner på 1x1 meter, 
der graves ned.  
Der skal som nu være 4 gynger, bestyrelsen ønsker to brætgynger (Katja) som nu, en 
baby gynge (Kiddy) og en baby/voksengynge (Tango).  Belægningen under vores 
nuværende gyngestativ er i rigtig dårlig stand. Hags var ikke klar over det evt. også skal 
skiftes, derfor er det ikke med i tilbuddet.  
Bestyrelsen har et ønske om at de to forhindringsbaner der er i tilbuddet evt. kan danne et 
forløb der gør det muligt at lege ”jorden er giftig”. 
Formand Torben har et ønske om en lille sandkasse med net til småbørns legepladsen.   
Ang. placering er der regler for sikkerhed og afstand der skal overholdes, så bestyrelsen 
ønsker Hags bud på placering af de forskellige elementer.  
Michael fra Hags vil efter gennemgang af vores nuværende legeplads, komme med et 
udspil og rette tilbuddet til med trampoliner i stedet for karrusel, samt lille sandkasse og 
belægning under gyngerne.  



 

 

 
Bestyrelsen takker direktør Michael fra Hags samt driftschef Asger fra Nygårds Plads for 
mødet, inden der fortsættes med hastepunktet affaldssortering. 
 
Bestyrelsen er i telefonisk kontakt til bygningschef Jesper fra Nygårds plads under 
punkt 3a. 
3a)    Formand Torben har modtaget og videresendt mail til bestyrelsen fra bygningschef 
Jesper (Nygårds plads). 
Der skal nu benyttes 2-krog system, i stedet for det 3-krogsystem der fra start var meldt 
ud.  
Det skyldes en fejl fra Brøndby kommune, at vi i stranden var godkendt til at bruge 3-krogs 
system.  
Det viser sig at Zenso ikke kan levere 2-krogs system, men kan bestille fra Tyskland. 
Orbicon vil fremskaffe merpris ved en leverance fra Tyskland. 
Bygningschef Jesper henstiller til vi overgår til Euro-Group, som BB`s andre afdelinger i 
stranden.  
I forhold til placering frabeder bestyrelsen sig en station ved højhuset, i kælderplan ud mod 
vejen. Bestyrelsen mener ikke det er et godt sted, vi mener det potentielt kunne blive 
dumping sted for mange andre end afdelingens beboere. 
Buslommen er skudt til hjørne, da udgiften bliver for stor for afdelingen og kommunen ikke 
betaler, som først meldt ud fra orbicon. Derefter var der snak om at søge 
dispositionsfonden, hvilket viser heller ikke at kunne lade sig gøre.  
Alternativt pejer bestyrelsen på en dobbelt station, på det grønne område lige ud for den 
aflukkede parkering. Dette vil evt. kræve (Bestyrelsen foreslår) en trappe ned fra dækket, 
hvor brandmyndighederne i så fald skal ind over.  
Bygningschef Jesper vil undersøge merprisen på 2-krogs system fra Zenzo/Tyskland samt 
muligheden for en trappe. Jesper har møde med Orbicon i morgen fredag og melder 
tilbage til formand Torben derefter. 
4)  Intet til punktet. 
 
 
                               

 
 
 

 
 
  
 
  

 
 

 
 
 
 
 



 

 

                               
 
 
 
 


