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Lejerforeningen  
Gurrelund/Bjerrelund  
Tranemosegård af. 15   

 
Kontor: Gurrelund 44  
2660 Brøndby Strand  

Tlf. 51 49 25 88 (formand) 
Afd.: tmg15@bo-vest.dk 

 

 

Ref. nr. 299 Bestyrelsesmødet: 030417 Sidste møde: 060317 Referent: Mogens Bøje       Mogens Bøje 
       

Til stede: Allan Nielsen, Bo Barting, Kurt Christensen, Per Ovesen, Mogens Bøje, Dorthe Niebling, Karsten 
Lundgren og Henrik Pedersen.  
Afbud: Jens Frid, Jannie Gøth 

Referat bestyrelsesmødet den 3. april 2017 kl. 19 

Dagsorden  
1 Referat  
2 Meddelelser 
3 Beboer-henvendelser 
4 De 9 
5 Råderet - katalog 
6 Legeplads 
7 Jubilæum 
8 Nyt til www 
9 Evt. og næste møde 
  
Ad.1: Godkendt 
Ad.2:Formand: Regnskabschef og byggechef har søgt nye job / PCB-sagen – De fem berørte 
højhuse indstilles til nedrivning / Der er genansøgt om dispensation for varmemåler /  
Bo Barting: LLO generalforsamling afholdt.  
Ejendomsmester: Økonomibalance forelagt og taget til efterretning, dog tages der forbehold idet 
konto 114 mangler. Konto 116 / Der arbejdes på aftale om ny asfaltbelægning i Gurrelund-
Bjerrelund som billiggøres af lave oliepriser / Der indhentes tilbud om nye vaskemaskiner og 
tørretumblere / Tilbud på multifejemaskine undersøges. / Service af vinduer og døre foretages / 
Skure er i rimelig god stand. men 10 skure mangler vedligeholdelse / Overvejer separat opsætning 
af termostatventiler / Markvandring foretages den 2. maj kl. 17. 
Ad.3: Ansøgning om pileflethegn Bjerrelund 40-42 taget til efterretning efter gælden regler.  
Debat om nyttehavebrugeres parkering i Bjerrelund samt baglæns parkering i strid med husorden. 
Der laves sedler til gæster om parkering, de de normalt ikke er kendt med vores husorden.. 
Ad.4: Der afholdes udvidet styregruppemøde den 8. maj vedr. boligsocial helhedsplan. 
Ad.5: Der arbejdes videre i udvalget. 
Ad.6: Der har været konsulentbesøg ang. svævebane. Der arbejdes videre i udvalget. 
Ad.7: Duke er optaget / Grill-tilbud på 175 kr. pr. styk / møde i Jubiudvalget 23-04-17 
Ad.8: Billeder fra Bjerrelund efterlyses. 
Ad.9: Pitstop- placering skal vælges i forbindelse markvandringen før bestyrelsesmødet, som er 
flyttet til tirsdag den 2. maj. kl. 17.  
Husk evt. afbud til kasserer af hensyn til smørebrød. 
Aktionsliste udsendes sammen med referatet. 
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