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Lejerforeningen  
Gurrelund/Bjerrelund  
Tranemosegård afd. 15 
Mail til bestyrelsen : 
Tmg15best@gmail.com 
  

 
Kontor: Gurrelund 44  
2660 Brøndby Strand 

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

 

 

Ref. nr. 320 Bestyrelsesmødet: 
07.01.2019 

Sidste møde 
03.12.2018 

Referent: Danni Youssif       Mogens Bøje 
( Jannie ) 

       

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

Dagsorden bestyrelsesmøde mandag den 7 Jan. 2019 kl.19.00 
                                                                                     
Dagsorden  
1. Referat  
2. Meddelelser 
3. Beboer-henvendelser 
4. De 9 
5. Nyt til www 
6. Aktivitetsliste 
7. Evt. Og næste møde 
 
Indhold: 

 Nytårskur 2019 

 Status på tidligere beboer henvendelse 

 Regnskaber 2018 

 Nia-net 

 Strøm pris vejbelysning 

 Silergård 

 Struktur affaldsgård 

 Parkering Gu/Bj 
 
Ad 1.: Godkendt, dog ikke kommet ud til alle, i godkendt version. 
  
Ad 2.: Formanden: 

 Invitation til afdelingsbestyrelsens nytårskur, den 25/1 er modtaget, seneste tilmelding er 15/1. 

 Ligeledes er der modtaget en invitation til Dansk kabel TVs nytårskur, den 20/1, tilmelding her er 
senest den 17/1 

 Fastelavnsfesten bliver i år afholdt den 3/3, Kurt bestiller ekstra slik denne gang, samt en stærkere 
”voksen tønde” Resterende forberedelser tages op til næste møde. 

 Opfølgning på tidligere beboer henvendelse, omkring hegn, her blev reglerne for hvilke typer hegn 
der hører under lette hegn, vedtaget ved beboermødet i 2017. Formanden tager kontakt til beboer. 

 
Kurt Christensen: 

 Regnskabet for lejerforeningen ser fornuftigt ud, med et beskedent renteoverskud. 
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Ejendomsmester: 

 Der har været 1 indflytning i G74, lejl. 4 

 Prisen på strøm til vejbelysning stiger med 12 øre, pr. Kw i 2019. Sent infobrev fra Ørsted. 

 Regnskabet for 2018 ser godt ud, dog har der været et højt forbrug på konsulent bistand, i forhold 
til terrasser mm. Driften ender ud med plus. 

 Brøndby kommune har henvendt sig, med henblik på udvidelse af børnehuset Silergård. 
Bestyrelsen er åben overfor dette, dog med enkelte betingelser, såsom ikke at ville deltage med 
nogle former for økonomi. 

 
 
Karsten Lundgren: 

 Skriver brev til Nia-Net, da der er spørgsmål til prisen på netværksforbindelsen til kontoret, da 
denne virker for høj, sammenlignet med prisen på beboer netværket, samt at hastigheden ikke 
lever op til forventet. 

 
Jannie Gøth: 

 Har været til intro møde, med den forening som har overtaget kulturweekend, som fortalte om de 
visioner og tanker de har til kommende kulturweekender.  En positiv oplevelse i første omgang.  
 

Ad 3.: 0 henvendelser siden sidst: 

 Der er utilfredshed blandt beboere grundet ulovlig parkering. Bestyrelsen vil gerne minde om at 
husorden, såsom parkerings regler skal overholdes. 

 Parkering skal forgå i de dertil indrettet parkeringsbåse. 

 Parkering skal ske forlæns, dvs. der må ikke bakkes ind i parkeringsbåse. 

 Der må ikke parkeres på spærreflader, og lign arealer, der ikke er indrettet som parkeringsbås. 
 
Ad 4.: Intet nyt at berette. 
 
Ad 5.: 1 punkt: 

 Referat fra bestyrelsesmødet i december mangler. 
 
Ad 6.: Aktivitetsliste blev gennemgået, og tilrettet. 
 
Ad 7.: Næste møde: Mandag den 4/2-2019 kl. 1800. 

 Evt. Gæster: Bjarke Schilling fra Bo-Vest. 

  
 
 


