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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. 265 Bestyrelsesmødet: Sidste møde:  Referent: 

   030314  030214  Mogens Bøje
  
      
Til stede:  Allan Nielsen, Karsten Lundgren, Kurt Christensen, Mogens Bøje, Bo Barting, 

Per Ovesen, Jannie Gøth og Henrik Petersen. 
 
Afbud:        Jens Frid 
  

Bestyrelsesmødet mandag den 3. marts 2014 kl. 19 
 

 Dagsorden  
1. Referat fra sidste møde 
2. Meddelelser 
3. Beboerhenvendelser - P-forhold 
4. Husorden - udkast til ny tekst 
5. Kommuneplan 
6. Fremtidssikring - kommunikation 
7. De 9  
8. Nyt til hjemmesiden/beboer SMS 
9. Evt. og næste mødedato 
 
 

Ad 1. Referatet godkendt. 
 
Ad 2. Formanden: Regnskab behandles ved næste møde.  
 
Budget for BO-VEST 2015 vil vise mindre stigninger på administrationen. 
 
Kasserer: Regningerne fra Nytårskur samt Fastelavn fremlagt. 
 
Varmemester titel vil i fremtiden være EJENDOMSMESTER. 
Fraflytninger G 72 og G 104 
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Regnskab vil foreligge ved næste møde efter BO-VEST har udarbejdet en 
læsevenlig udgave. 
Skorsten renoveres. Det forventes at antennefirmaet dækker to tredjedel af 
udgiften. 
Containergård er meget rodet efter rydning af dødsboer. Det påtænkes at 
udarbejde en vejledning til pårørende. 
 
Bo Barting: LLO generalforsamling 18/3. Kurt, Per og Bo deltager. 
 
Ad 3. Henvendelse fra beboer om overdækket P-pladser kan umiddelbart ikke 
gennemføres, da der er tale om offentlige P-pladser. 
Forslag om forsøgsvis opsætning af blomsterkasser overvejes. 
Manglende udbetaling af tilskud til fjernelse af badekar udbetales via BO-VEST. 
Beboerhenvendelse vedr. klipning af hæk afklaret efter samtale med 
ejendomsmesteren.  
 
Ad 4. Redigeret Beboervejledning fremlagt. Vejledning om skur, lukket terrasse 
mm. Fremlægges ved næste møde. 
 
Ad 5. Der er ikke fremkommet yderligere bemærkninger end de på seneste møde 
fremførte. 
 
Ad 6. En runde om problemerne vedr. fremtidssikring af boligerne gav en livlig 
diskussion, som udmundede i, at der forberedes et møde hvor beboerne spørges 
om deres ønsker samt får et bud på de økonomiske konsekvenser af ønskerne. 
Ejendomsmesteren undersøger hvornår vi kan få et møde med BO-VEST-
konsulenten.  
 
Ad 7. De 9: Der arbejdes i De 9 bl.a. med beboeraktiviteter som kan udbredes til 
flere kvarterer. 
Endvidere arbejdes der med kortlægning af henvendelser til politiet så vi kan få en 
mere konkret fornemmelse af omfanget af problemer i området, som i øvrigt ikke 
menes at være vokset. 
Der budgetteres i år med et mindre budget for Kulturweekend og Afdelingernes 
fest. 
 
Ad 8. Der er kommet en ny hjemmeside (www.brøndbystrand.dk). Kommentarer 
fra bestyrelsen til siden udbedes til næste møde. 
 
Ad 9. Ønske om nyt service m.m. tages op på næste møde. 
Næste møde 7. april 2014. 
 
 
 


