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Afdelingsmøde og generalforsamling i Gurrelund-
Bjerrelund 
TID: Tirsdag den 24 september kl. 21 
Sted: Selskabslokalerne i ulsøparken nr. 4 
Referant: Danni Youssif 

 
       

Til stede: 48 personer. 
 

Dagsorden lejerforeningsmødet tirsdag den 24. sep. 2019 kl. 21.00 
                                                                                     
Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning 
3. Regnskab 
4. Indkommende forslag 
5. Valg: 
6. eventuelt 
 
Ad 1.: 
Dirigent: Allan Nielsen blev enstemmigt valgt. 
 
Ad 2.:  
Beretning: 

 Denne blev gennemgået under afdelingsmødet. 

 Ingen yderligere kommentarer. Beretningen er enstemmigt godkendt. 
 
Ad 3.: 
Regnskab lejerforeningen. 

 Kasserer Kurt Christensen, fortæller at regnskabet er godkendt af revisor uden bemærkninger. 

 Samlet indtægt 2018: Kr. 26300,17 

 Udgifter i alt 2018:      Kr. 16618,86 

 Årets overskud: 9681,32 

 Balance pr. 31/12-2018 Kr. 71004,88 

 Regnskabet bliver enstemmigt godkendt. 
  
Ad 4.: 
Indkommende forslag: 

 Der er ikke kommet indkommmende forslag til lejerforeningen. 
  
Ad 5.: 
Valg: 

 Formand 2 år: Danni Youssif   (nyvalg) 

 Bestyrelse 2 år:  Karsten Lundgren  (genvalg) 
Per Ovesen   (genvalg) 
Jannie Gøth  (genvalg) 

 Bestyrelse 1 år:  Henning Rasmussen (nyvalg) 

 Suppleanter 1 år:  Dorthe Niebling (genvalg) 
Mohamed El-Idrissi (nyvalg) 

 Revisor 2 år: Ulla Laursen  (genvalg) 

 Revisorsuppleant:  Kate Struck  (genvalg) 

 Tegningsberettigede: 
o Danni Youssif & Kurt Christensen 

 Alle blev valgt uden modkandidater. 
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Ad 6.:  
Eventuelt: 

 Karsten Lundgren opfordre alle til at besøge hjemmesiden. www.brøndbystrand.dk/596-2  

 B30 spørger ind til muligheden for en sommerfest i 2020. 

 Bestyrelsen v. Jannie Gøth: fortæller at det er en god ide, men da bestyrelsen også har mange andre 
opgaver, så er der brug for frivillige til at arrangere sådan et arrangement. Og alle er velkommen til at stille op 
til aktivt at deltage i dette. 

 B33: efterspørger skiltning ved viadugten til strandesplanaden, med ingen adgang for biler. 

 Bestyrelsen: Dette er en sag for kommunen. 

 Beboer: Hvem er en del af resprænsentantskabet i tranemosegård. 

 Bestyrelsen: Karsten Lundgren er suppleant. 

 B18. Opfordre til at referatet, samt de opsange der har været på mødet, bliver sendt ud til alle beboere, 
budskabet skal ud til alle. Opfordre yderliger til øget naboskab. ”Lad os nu for samholdet tilbage” 

 Karsten Lundgren: Husorden er jo ændret, så alle beboere skal have en ny husorden alligevel. 

 G64: Opfordre til dialog med de unge, der kan virke utryghedsskabende. 

 G29: Spørger ind til om det har hjulpet på roddet, at containergården er blevet låst, i dagtimerne? 

 Ejendomsmester: Ja, men der er plads til forbedring. Der bruges i snit 2 timer, for 2 mand om mandagen på 
oprydning.  
 

 Afgående formand Per Ovesen takker af som formand. 

 Nyvalgt formand Danni Youssif, takker for tilliden ved valget, og ser frem til kommende samarbejde med 
bestyrelsen. 

 
Herefter afsluttes med, med tak for god ro og orden. 
   
  

  
 
 

http://www.brøndbystrand.dk/596-2

