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Lejerforeningen               Kontor: Gurrelund44 
Gurrelund/Bjerrelund       2660 Brøndby Strand 
Tranemosegård af. 15     Tlf. 43 54 66 99 
     Afd.: tmg15@bo-vest.dk 
 

 
 
 
 

 

 

 

Ref. nr. 269 Bestyrelsesmødet: Sidste møde:  Referent: 

   180814  020614  Karsten Lundgren
   
Til stede:  Allan Nielsen, Karsten Lundgren, Kurt Christensen,  Jens Frid Bo Barting, Per Ovesen, Jannie 

Gøth og Henrik Petersen.  
Fraværende:  Mogens Bøje 

 

Referat bestyrelsesmødet den 18. august 2014 

 Dagsorden  
1. Referat fra sidste møde 
2. Meddelelser 
3. Beboerhenvendelser 
4. Husorden  
5. Fremtidssikring  
6. De 9  
7. Budget 
8. Afdelingsmødet  9. september 
9. Nyt til hjemmesiden/beboer SMS 
10. Evt. og næste mødedato 

 
Ad 1: Godkendt 

Ad 2: Formand:  Det første møde i miljøforum er d. 07 okt. 2014 kl. 17-21. 
Det henvender sig til at alle miljø-, klima- og energiinteresserede beboere i 
Tranemosegård, AB og VA. 

Hver anden års Tranemosegårdkursus, afholdes i weekenden den 20. – 21. 
september 2014 i Rørvig. Der er 3 fra bestyrelsen som deltager 

Der er modtaget en energirapport om afdelingen, som beskriver hvert enkelt 
lejemål. 

Kasseren: 

Kasseren informerede om omkosterne for sommerarrangementet for 
personale og bestyrelse. 
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Ejendomsmesteren: 

Der skal være møde med produktionshøjskolen. 

Vi får i samarbejde med kommunen en medarbejder i jobtræning. 

Ad 3: Beboer orienterede om løs  bidende hund  i Gurrelund. Det viser 
sig at hunden ikke er hjemmehørende hos os. 

Beboer forespurgte om regler vedr. hegn contra hæk. Tages op på 
beboermødet 

Beboer forespurgte om regler for åben ild. Beboeren anmodes om at 
uddybe,  hvad der menes med regler. 

Ad 4: Det aftalte møde vedr. fremtidssikring af afdelingen med BO-
Vest, blev aflyst. Der aftales nyt møde. Bestyrelsen ønsker senest uge 
35 et kort sammendrag fremsendt af de overvejelser om 
fremtidssikring BYG har gjort sig vedr. T15. 

Ad 5: Der komme nye emner til husorden. Åben op for lettere hegn i 
forhave, og præcisering af vedligeholdes af hæk. 

Ad 6: Formanden refererede fra de 9's møde. 

Ad 7: Beslutningen om ny telefoncentral tages op, når det kendes, 
hvor mange der har meldt sig til fastnet via Dansk Kabel TV. Ellers var 
der enighed om det foreliggende budgetudkast. 

Ad 8: Formanden udarbejder årsberetning. Hvis der nogen, som har 
indlæg til beretningen, bedes det snarest sendes til formanden. 

På afdelingsmødet skal det fremgå, hvem der er tegningsberettiget for 
afdelingen. 

Der er 4 bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant på valg. 

Ad 9: Der skal findes et billedbehandlings program til hjemmesiden. 
Der er 3 i udvalg, som skal afprøves. 

Ad 10: Næste møde den 1. september kl. 19. 
 

 

 


