
1 
 

 

 

 
Lejerforeningen  
Gurrelund/Bjerrelund  
Tranemosegård af. 15 
Tlf. 21252536 
 (formand)   

 
Kontor: Gurrelund 44  
2660 Brøndby Strand 

Tlf. 43 54 66 99  
Afd.: tmg15@bo-vest.dk 

 

 
Ref. nr. 310 Bestyrelsesmødet: 

12.03.2018 
Sidste møde 
12.02.2018 

Referent: Danni Youssif        

       
Til stede,  
Per Ovesen, Kurt Christensen, Mogens Bøje, Karsten Lundgren. Jens Frid, Bo Barting. Dorthe Niebling, 
Danni Youssif, Henrik Pedersen.  
Afbud: Jannie gøth 
Gæster: Allan Nielsen og Bjarke fra Bo-vest 
 

Dagsorden bestyrelsesmødet mandag den 12 Marts 2018 kl. 18 
 
Dagsorden  
1. Referat  
2. Meddelelser  
3. Beboer-henvendelser 
4. Varmemåler / Bjarke ( Bo-Vest ) 
5. De 9 
6. Nyt til www 
7. Evt. Og næste møde 
 
 
Ad 1.: Godkendt 
 
Ad 2.:  Beboerforenings regnskab afleveret til Bo-vest til godkendelse.  

Alle tidligere referater er ajourført og lagt i mappe.  
Regnskabet for afdelingen er tæt på klart, og mangler underskrifter og godkendelse. 
Der har været 2 fraflytninger i Gurrelund, hvor 1 er intern. 
P-skilte kommer op i løbet af Marts. Er ikke kommet hjem endnu. 
HOFOR har henvendt sig til varme mester for et interview omkring Brøndbys nye 
kalkreduceret vand, og det manglende vand tryk der er kommet efterfølgende. 
Repræsentantskabs afdelingen var inviteret med til mødet omkring Bo-vests overtagelse af 
LejerBo. Godstemning til dette møde, og overtagelsen blev, med undtagelse af 2 blanke 
stemmer, enstemmigt vedtaget. 
BL kreds 9, her trækker Allan Nielsen sig som næstformand. 
Der arbejdes videre på et samarbejde mellem produktions højskolen og varmemester 
kontoret. 
Råderet og vedligeholds regler er klar til godkendelse på beboermøde.  

 
Ad 3.:  Beboerhenvendelse vedr. skel, blev taget op. Beboer er blevet anbefalet at tage kontakt til 

jurist i Bo-vest. 
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Ad 4.:  Bjarke fra Bo-vest var med til mødet og præsenteret for og imod installationen af varmemåler 

samt termostater på alle radiatorer. Dette blev diskuteret livligt, og Bjarkes anbefaling til 
bestyrelsen, er at der installeres varmemåler, og termostater i alle lejemål. Bestyrelsen 
besluttede at der startes et projekt op, hvor der hentes tilbud på forskellige løsninger, med 
krav om at måleranlæg er fremtidssikret, i en grad så evt. vandmålere kan snakke sammen 
med systemet. 

  
Ad 5.: Der indkaldes til møde i arbejdsgruppe, Allan Nielsen vil gerne deltage på afdelings vegne. 
  
Ad 6.: Intet nyt. 
  
Ad 7.:  Aktivitetsliste gennemgået. 

Martin fra Bo-vest kommer Onsdag, og forklarer overfor ejendomsfunktionærende omkring 
projekt ”Effektiv drift” 

 Næste Møde Mandag den 9/4-2018 kl. 19 
  
 
 


