
1 

 

 

 

 
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. 334 Bestyrelsesmødet: 
16.04.2020 

Sidste møde 
02.03.2020 

Referent: Danni Youssif.      Mogens Bøje 
 

       

Til stede,  
Danni Youssif, Per Ovesen, Henrik Pedersen, Karsten Lundgren. 
 
Afbud: Kurt Christensen, Jannie Gæth, Mohamed El-Idrissi, Dorthe Niebling, Bo Barting, Henning Rasmussen. 
Gæster:  

Dagsorden virtuelt test-bestyrelsesmøde mandag den 16. april 2020 kl. 
19.00 
                                                                                     
 
1. Dagsorden 

a) Referat fra sidste møde. 
 
2. Meddelser fra: 

a) Formanden. 
a. Har fået indkaldelse til Brøndby fjernvarmes generalforsamling. Denne er dog blevet 

udsat grundet COVID-19 situationen. 
b. Der er blevet skrevet et brev til kommunens ansvarlige for nyttehaverne, vedr. 

parkering og manglende affalds sortering fra brugerne af nyttehaverne. 
c. BL-kredsvalg er udskudt til efteråret. 
d. Beboerne har haft arrangeret 1 ”sammen hver for sig” arrangementer på fodboldbanen. 

En stor succes, dog blev det ikke meldt ordentligt ud, hvilket førte til nogle 
misforståelser.  

b) Kassereren. 
c) Ejendomsmester. 

a. Økonomi sendt ud, og ser positivt ud. 
b. Der er sat håndsprit op på vaskehuset, samt der ses et øget forbrug på sæbe og 

håndklædepapir. 
c. Beboere er rigtig gode til at holde afstand til ejendomsfunktionærerne når de kommer 

til in-house reparationer. 
d. Der er godt gang i B-ordningen for tiden, samt maling af skure mm. Et tydeligt mønster 

på at vi er mere hjemme. 
e. Michael og Jan (vikar) arbejder 3 dage om ugen, og Henrik har 2 dage om ugen, samt 

kontortiden hele ugen. Administrativt arbejdes der hjemmefra. 
d) LLO.  
e) Andre. 

 
3. Beboer-henvendelser 

a) Skriftligt & Mail 
a.  Ingen skriftlige henvendelser. 
b. Der har været en del mundtlige henvendelser, blandt andet omkring nyttehaverne. For 

at undgå misforståelser, så behandler bestyrelsen ikke mundtlige henvendelser, med 
mindre det drejer sig om personligt fremmøde til bestyrelsesmødets kontortid.  

 
4. Råderet/vedligeholds kataloger og terrasser 

a) Alt er klart, der afventes blot på genåbning af DK. 
b) Ejendomsmester undersøger evt. mulighed for brug af strandens forsamlingshus til dette 

mailto:tmg15@bo-vest.dk


2 

 

møde, da der er plads til at sidde med afstand. 
 
 
 
5. De 9. 

a) Kommentarer fra sidste møde i de 9 
a. Jannie og Per deltog i møde i marts. 
b. Gennemgang af referat ved næste møde. 
c. SSP, samt folk fra netværkskontoret laver patrolje i området, for at undgå større 

forsamlinger. 
d. Cafe13 er begyndt på take-away til området. Forslag til lommepengejob, til 

udbringning. 
 
6. Nyt til www 

a) Opdateres med Cafe13s take-away. 
 
7. Skovtur 

a) Forslag til hvor denne kunne gå til. 
b) Her blev mossede slot blandt andet nævnt. 

 
8. Aktivitetsliste. (udgået på dagens møde) 

a) Gennemgang og redigering. 
b) Opfølgning på tidligere opgaver. 
c) Langtidsplan. 
d) Gavepolitik. 

 
9. Evt. Og næste møde. 

a) ”Sammen hver for sig” arrangement fredag den 17/4 kl. 17 på plænen. 
b) Buller: påtænker at starte maling af syd-gavle og udhæng forventes starte næste uge. 
c) Næste møde 4/5-2020 online. Kl 19. på Messenger. 

 
 


