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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. 311 Bestyrelsesmødet: 

09.04.2018 
Sidste møde 
12.03.2018 

Referent: Danni Youssif         

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

Dagsorden bestyrelsesmødet mandag den 9. april 2018 kl. 19 
 
Dagsorden  
1. Referat  
2. Meddelelser  
2a. Regnskab 
2b. Vaskeri 
3. Beboer-henvendelser 
4. Sommer tur 
5. De 9 
6. Nyt til www 
7. Evt. Og næste møde 
 
 
Ad 1.:  Godkendt 
 
Ad 2.: Der har været valg til bestyrelsen i HOFOR. Anders Jørn Jensen, og Povl Markusen blev 

begge genvalgt. 
 12/4 er der generalforsamling i Brøndby fjernvarme, bestyrelsen afgiver fuldmagt til Dorthe 

Larsen, formand for tranemosegård. 
 Uge 20 starter asfalt arbejde i gurrelund, der kommer mere information ud til beboerne mht. 

parkering og forløb. 
 Koldhallen søges der dispensation til lokalplanen 2019, så denne kan komme op som 

planlagt. 
 Ejendomsmester afventer tilbud på maling af alle døre, med option på maling af skure også. 
 Bo-Vests nye drift chef, Dennis Malm, ønsker at komme med til næste bestyrelsesmøde, og 

præsentere sig selv, samt give et indblik i projekt ”bedre drift. Bestyrelsen ønsker at se Bo-
Vests økonomiske ideoplæg til dette projekt. 

 Bestyrelsen får fremadrettet kun information om hvem der fraflytter, ikke hvem der indflytter, 
her skal bestyrelsen selv henvende sig til beboeren. Dette skyldes persondataloven. Dog får 
bestyrelsen stadig at vide, når der har været en indflytning. 2 lejemål skal synes efter 
fraflytning. 

 
Ad 2a: Afdelingens regnskab blev præsenteret for bestyrelsen. Her er et pænt overskud, som flyttes 

til resultat kontoen. (konto 407) Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen. 
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Ad 2b:  Der er kommet tilbud på nye maskiner, som blev præsenteret af ejendomsmester. 
Tilbud 1 fra Electrolux, på kr. 382.000 inkl. moms, og tilbud 2 fra Miele på kr. 422.000 inkl. 
moms. Fordele og ulemper ved begge fabrikater blev gennemgået, og Electrolux blev valgt. 
Installation forventes udført i Q3 2018. Forventes at tage 3 dage. 
 

Ad 3.:  Per Ovesen spørger ind til om gravearbejdet langs med langblokken gurrelund er meldt 
færdigt til ejendomsmester. Per mener ikke arbejdet er afsluttet tilfredsstillende. 
Ejendomsmester har ikke fået at vide om dette skulle være afsluttet, da det er et BO-Vest 
projekt. 

 
Ad 4.: Der var flere forslag på bordet, hvor mosede fortet var det forslag der var bedst stemning 

omkring. Denne tur forsøges planlagt i starten af juni. 
   
Ad 5.: Kulturweekend søger frivillige til forskellige opgaver. Kulturweekend holdes i år den 15-17/6. 

Ønsker man at deltage som frivillig skal der rettes henvendelse til netværkskontoret, 
kisumparken 2 

  
Ad 6.: Intet at berette. 
  
Ad 7.: Aktivitets liste gennemgået. 
 

Næste møde, mandag den 7/5 kl. 17. Mødet startes med markvandring, herefter spisning hvor 
Dennis Malm er inviteret til. 
Mogens melder afbud til spisning. 
Andre afbud til næste møde: Dorthe Niebling og Karsten Lundgren. 

 
  
 
 


