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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. 290 Bestyrelsesmødet: Sidste møde:  Referent: 
   060616  020516 Mogens Bøje 
   
Til stede: Allan Nielsen, Karsten Lundgren, Kurt Christensen, Bo Barting, Per Ovesen, Mogens Bøje,  
Jens Frid og Henrik Pedersen. 
   
Afbud: Jannie Gøth, Dorthe Niebling 
 

Referat bestyrelsesmødet mandag den 6. juni 2016   
Dagsorden  

1. Referat 
2. Meddelelser 
3. Beboerhenvendelser 
4. Facade-projekt 
5. De 9 
6. Jubilæum 2017 
7. Nyt til www 
8. Evt. og næste møde 

 
Ad.1: Referatet godkendt 
 
Ad 2: Formand: Tranemosegård bevilger tilskud til dørtelefoni med skærm og it-info efter beboerønske i 
Maglelund. Prisen er ca. 18.000 pr. bolig, men har ikke megen relevans i vores afd., hvor vi har vinduer ud til 
hoveddøren. 
Udkast for Afdelingsmøde og Generalforsamling i lejerforeningen gennemgået. Udsendes senest en måned 
før afholdelse. 
Per Ovesen: Sommerens personalearrangement planlagt til 25. juni i Køge med afgang fra stationen. 
Bo Barting: Besøger nye beboere i Bjerrelund.  
Ejendomsmester: Betonklodser til opdeling af ”rum” på genbrugspladsen bestilles og opsættes. Pris ca. 
20.000, der bevilges fra driftsbudget. 
Budgetstatus taget til efterretning. 
HOFOR oprenser varmtvandsbeholder gratis for at måle en eventuelt bedre varmeøkonomi. 
IT-kursus afholdt for medarbejdere vedr. overgang til IT i sager om fraflytning. 
Dato for møde med BO-VEST adm. og afdelingsbestyrelse vedr. driften afholdes. Mødedato aftales senere. 
 
Ad 3:Svarbrev til ansøgning om opsætning af hegn mellem haver oplæst og godkendt.  
 
Ad 4:Brev fra Byggeledelse vedr. foreliggende problemer gennemgået. På kommende byggemøde 
gennemgås problemstillingerne. Alle beboere orienteres skriftligt om tiltag i forbindelse med beslutningerne 
som tages på byggemødet.  
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Ad 5: Der er nedsat et udvalg til ansættelse af leder og medarbejdere på netværkskontoret for den nye 4-års 
periode. T 15 og Daruplund deltager ikke i udvalget fordi, hovedopgaverne ligger i parkerne. 
Afholdt temamøde i de 9 regi viste gode takter i samarbejdet. 
De næste års opsøgende arbejde med unge er til debat. Det samme gælder fremtidens kulturweekender. 
  
Ad 6: Referat fra JUBI-udvalget gennemgået. Alle idéer positivt modtaget og bestyrelsen ønsker, at udvalget 
arbejder videre med oplægget. 
 
Ad.7: Indkaldelse af beboernøde, generalforsamling og bygge-info. 
 
Ad.8: Næste ordinære møde er 1. august 2016 kl. 19. 
 
GOD SOMMER 
 
 


