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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. 326 Bestyrelsesmødet: 
05.08.2019 

Sidste møde 
03.06.2019 

Referent: Danni Youssif       Mogens Bøje 
( Jannie ) 

       

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

Dagsordenbestyrelsesmødet mandag den 5. August 2019 kl. 
19.00 
                                                                                     
Dagsorden 
1. Referat 
2. Meddelelser 
3. Beboer-henvendelser 
4. Budget 2020 
5. Råderet/vedligeholds kataloger og terrasser 
6. Beboer møde Sep. 2019 
7. De 9 
8. Nyt til www 
9. Aktivitetsliste 
10. Evt. Og næste møde 
 
Indhold: 

 Formandens beretning, og input til denne. 

 Råderetskatalog 

 Status på projekter, fra ejendomsmester 

 Valg, mm, til beboermødet. 
 Redigering af aktivitetsliste. 

 
Ad 1.: 

 2 stk. 325 er godkendt. 325A er taget til efterretning. Der var en god debat omkring dette emne. 
 
Ad 2.:  
Formand: 

 Mail modtaget fra kommunikations medarbejder Amalie Jørgensen, fra BoVest. Ønsker tips, omkring 
hvordan bestyrelsens samler så mange beboere til beboermøder. Umiddelbart gøres der intet 
ekstra, men her er der muligvis et andet nabolag, og naboerne snakker sammen. (over hækken). 
Der bestræbes for at gøre det til et socialt arrangement. 

 Der henvises til at alle holder i de dertil indrettet parkeringsbåse i bebyggelsen. 

 Ønsker ikke at genopstille som formand grundet tidspres, men blot blive menigt medlem. (pkt 6) 
Karsten: 

 Mail fra dammene, som ønsker en kopi af T15s råderets katalog. Da T15s råderets katalog, stadig er 
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under udarbejdelse, kan bestyrelsen ikke opfylde dette ønske, før kataloget er godkendt. Mail 
sendes tilbage. 

 Det er blevet konstateret at to blomster fra indkørslen i Bjerrelund er blevet stjålet. 
Kurt: 

 Info omkring skovturen, som var en succes. Gode tilbagemeldinger. 
Mogens:  

 Der er Bo-Vest Weekend den 5 og 6 oktober. 
 
Ejendomsmester: 

 Et lejemål stadig ikke udlejet efter fraflytning. 

 Sommerferieafløsere er ved at afslutte der vikariat. Stor succes. 

 Der er kommet ny græsslåmaskine, som er af mærket STIGA. Alle funktionærer er meget glade for 
den.  

 Vindues smøring er lige på trapperne. 

 Der mangler stadig nogle få radiatorventiler men tidsplanen holder. 

 BoVest har sendt 2 breve omkring en tidligere konflikt, med beboer, og hegn. Det er blevet besluttet 
at hegnet ikke er godkendt og skal nedtages. Der gives besked til BoVest, omkring bestyrelsens 
beslutning. 

 Regnskabet er i kontrol, og stadig godt. 
  
Ad 3.:  
Mogens: 

 Der spørges ind til legeplads udvalg. Alle henvendelser herom skal ske skriftligt til bestyrelsen. 
 

Ad 4.: 
Evt. kommentarer: 

 Der bør tages op til beboermødet mht. budget på vedligehold og reparation af skure. 

 Bestyrelsen godkender budgettet for 2020 
 
Ad 5.: 
Evt. kommentarer: Råderet og vedligeholdelses katalog. 

 Gennemgået med små rettelser. Stavefejl, og (ja/nej) fejl. 

 Kommunen har forhåndsgodkendt tegningerne på terrasser og udestuer. Der bliver fundet en ny 
dato, fra udskudt møde i Maj.  

 
Ad 6.:  

 Der sigtes at dette afholdes i uge 38. 

 Formanden ønsker input fra bestyrelsen til beretningen. 

 Affaldssortering, råderet, varmemålere, mm blev nævnt. 

 Info omkring kommende varmeregnskab. Administration mm. 

 Forslag til at beboere kan overtage vedligehold af skure, herunder maling. Maling vil blive stillet til 
rådighed fra afdelingen. 

 Forslag til af ændring af godkendte hegn. 

 Formandspost: Genopstiller ikke. 

 Per er på valg. Genopstiller som menigt medlem. 

 Karsten er på valg:  Genopstiller. 

 Danni, er på valg.  Genopstiller. 

 Mogens er på valg:  Genopstiller ikke. 

 (Sup) Dorthe er på valg: (rykkes op som menigt medlem) 

 (sup) Ledig. (2 stk?) 

 Revisor: Ulla Laursens. Genopstiller. 

 (sup) revisor: Käte Struck. Genopstiller. 
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Ad 7.: 

 Intet nyt. 
 
Ad 8.: 

 Råderet kommer op på hjemmesiden. 
 
Ad 9.: 

 Gennemgået med rettelser. 

 Punkt 4 forhåndsgodkendt. 

 Punkt 8 er igangsat. Udfordringer med kommunen, omkring afhentning. 

 Punkt 11, Karsten arbejder på et udkast til en folder. 

 Punkt 12 udgår. 

 Punkt 13: få udfordringer med etablering af netværk. 

 Punkt 14 udgår. 

  
Ad 10.:  

 Næste møde: 2/9-2019 kl. 19. 

 
 


