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Lejerforeningen    Kontor: Gurrelund 44         
Gurrelund/Bjerrelund       2660 Brøndby Strand                      
Tranemosegård af. 15     Tlf. 43 54 66 99 

     Afd.: tmg15@bo-vest.dk 

  
   
 
 
 

  
 

 

 

Ref. nr. 275 Bestyrelsesmødet: Sidste møde:  Referent: 
   020315  020215  Mogens Boje 
   
Til stede: Allan Nielsen, Karsten Lundgren, Kurt Christensen, Mogens Bøje, Dorthe Niebling, 
Bo Barting, Per Ovesen, Jens Frid og Henrik Petersen.  
Afbud: Jannie Gøth 
 

Bestyrelsesmødet mandag den 2. marts 2015 kl. 19:00 

  
Dagsorden 

1. Referat 
2. Meddelelser 
3. Facadeudskiftning - status 

4. Midlertidigt stop for bygning af  terrasser 
5. Beboerhenvendelser 
6. Årsregnskab 2014 

7. De 9 

8. Nyt til www 

9. Evt. og næste møde 

 
Ad 1: Referat godkendt. 
 
Ad 2: Formand: BO-VEST arbejder på at købe nyt og bedre IT-softvare, der 
skulle kunne forbedre arbejdsgangene i administration og afdelingskontorer. 
Byggeudvalget har deltaget i et godt kursus om byggesager i BO-VEST, men 
kursuspris fandtes for høj og forplejning for ringe. 
Kasserer: Orienterede om en vellykket fastelavn, hvor der blev solgt 85 
billetter. Teatertur var vellykket. 40 beboere deltog og alle billetter er afregnet. 
Nytårsarrangementet for ansatte og bestyrelse afregnet med Café 13.  
Ejendomsmester: BO-VEST har opsagt leje af kontor til fællestillidsmand pr. 
31. maj. 
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Ad 3: Kommunen har umiddelbart ingen æstetiske indvendinger imod udkast 
til facaderenovering model 1 og 2 idet udseendet ligner nuværende. 
Energibesparelsen ved den nye isolering er foreløbig anslået til ca. 400 kr. 
årligt pr. rækkehus. Der arrangeres tur til Albertslund for besigtigelse af 
plader m.m. inden næste møde. 
Det er besluttet at opsætte prøvefacade i G 29 som vist på prospekt side 5 til 
gårdsiden og side 6 til havesiden. Begge opsætninger er i mørke nuancer. 
 
Ad 4: For ikke at fordyre facaderenoveringen sendes der snarest et 
beboerinfo ud om midlertidigt stop for opsætning af overdækkede terrasser 
og markiser.  
  
Ad 5: Ingen 
 
Ad 6: Afdelingens Årsregnskab 2014 er godkendt og underskrevet af 
bestyrelsen. 
 
Ad 7: Vi er indstillet på at yde frivillig indsats ved kulturweekenden på samme 
niveau som i fjor. Det forsøges at skaffe nye midler til de boligsociale 
projekter, da tilskudsperioden er ved at løbe ud. Der er godt gang i Børnenes 
Rejsebureau. Der har været mange forebyggende aktiviteter for børn og unge 
i vintermånederne. 
 
Ad 8: Nyt system for hjemmesiden er under opdatering. 
 
Ad 9: Bilbrand i Bjerrelund forårsaget af kortslutning. Klage over prisen på 
EMO rapport (energi) tages op i BO-VEST. 
Optages på dagsordenen næstegang: gavepolitik, vedligeholdelse, husorden 
samt anvendelse af lokale ved beboerkontoret . 
Næste møde tirsdag den 7. april 2015.   

 


