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

 
Kontor: Gurrelund 44  
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Tlf. 43 54 66 99  
Afd.: tmg15@bo-vest.dk 

www.brondbystrand.dk/596-2 
 
 

 

  

 
 

 

Ref. Nr. 341 Bestyrelsesmøde: 02.11.2020 Sidste møde: 06.10.2020 Referent: Jannie Gøth 

Til Stede:  Danni Youssif, Karsten Lundgren, Kurt Christensen, Per Ovesen, Henrik Pedersen, Jannie Gøth,  
 Bo Barting, Henning Rasmussen 

Afbud: Dorthe Niebling,  Mohamed El- Idrissi  Gæster: 

 

Referat, bestyrelsesmødet  
mandag den 2. november 2020 kl. 19:00 

 
1) Dagsorden 

a. Referat fra sidste møde. 
 

2) Meddelelser fra: 
a. Formanden. 
b. Kassereren. 
c. Ejendomsmester. 
d. LLO.  
e. Andre. 

 
3) Beboer-henvendelser 

a. Skriftligt & Mail 
 

4) Nyt fra fællesskabet. 
a. Nyt fra sidste møde i de 9 
b. Nyt fra organisationen  
c. Nyt fra BL. 

 
5) Nyt fra WWW. 

a. Status. 
 

6) Aktivitetsliste. 
a. Gennemgang og redigering. 

 
7) EVT. 

 
8) Næste møde. 
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Ad 1:  

Referat:   
Godkendt.  
Formanden opdaterer de fysiske mapper i lokalet inden næste møde. 
 
Ad 2: 

Meddelelser fra: 
 

Formanden. 
.  

Forbereder et ”state of the union” brev til beboerne. 

Har ændret i dagsorden, så meddelelser fra BL og Tranemosegård kommer under fællesskabet. 
 

Kassereren: Intet nyt 
 
Ejendomsmester. 
 
Opfølgning ang. sag om rod og misvedligeholdt have i Gurrelund, der kan oprettes et betinget 
lejemål. Hvis vores vejledning ikke bliver fulgt. 
 
Balance og budget blev gennemgået og taget til efterretning.   
 
Gurrelund en fraflytter. 
 
Bestyrelsen godkendte brug af hullet (overdækning) i Gurrelund til opbevaring af maskiner i 
vinterhalvåret, og indkøb af hegn til dette. 
 
Parkering: El-bil lade stander, der er rettet en forespørgsels til kommunen, vedr. retningslinjer for 
opsætning. Kommunens miljøudvalg vil drøfte det til deres kommende møde.  
Bestyrelsen tager stilling inden kommende budgetoplæg, hvor mange standere der skal 
opstilles, og om det bliver 2021 eller 2022. Der oprettes et arbejdsgruppe som består af 
Henning, Henrik, Danni. Gruppen arbejder videre med sagen.  
 
Vaske/ Container brik der formodes tabt tidligere, er blevet spærret, da den blev brugt af 
udefrakommende.  

 
Arkitekt og projektleder, Sofie Klemmensen fratræder sin stilling i Bo-vest. Bestyrelsen siger tak 
for samarbejdet, og ønsker Sofie al held og lykke i fremtiden, 
  
LLO. 
 
2 nye indmeldelser, i lejerforeningen. Ellers ikke noget nyt. 
 
Andet. 
 
Repræsentantskabsmøde i antenneforeningen d. 17.sep 2020 
Antenneforeningen, vil i sammenarbejde med YouSee se på muligheder for flere streaming tjenester 
i TV pakkerne. Der kommer en prisstigning på 25 kr. pr. måned i 2021 på TV pakkerne 
 
Antenneforeningens internets installation opgraderes til 1GBit/s. 
De enkelte afdeling må selv undersøge om der er behov for op gradering til 1GBit/s. 
  
Antenneforeningen er nu oppe på 18.384 medlemmer, hvilket er rekord højt. 
 
Dansk Kabel TV har via antenneforeningen efterspurgt om ny opmærkning af kabler. Efter vores 
vurdering er mærkningen ok. 
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Svar sendt til antenneforeningen. 
   
Ad 3.: 

Beboerhenvendelser: Intet nyt. 
 
Ad 4: 

Nyt fra fællesskabet: 
 
Nyt fra sidste møde i De 9. 
 
Lørdag d.24.10. 2020 Skulle der have været afholdt Work Shop,  
 
Emnerne omhandlende: 
 

 Visioner og ideer til ansøgning om ny helhedsplan for Brøndby Strand 2021-2025. 

 Organisering af nyt HP Gruppearbejde med fokus på, hvordan De 9 kan styrkes, hvor mange 
arbejdsgrupper der skal være og hvordan skal de organiseres. 

 
Dette blev desværre aflyst pga. de nye Covid-19 retningslinjer, der gør vi ikke kan forsamles. 
 
Nyt fra Tranemosegård. 
 
Repræsentantskabsmøde er endnu ikke afholdt, pga. Covid-19. 
 
 
Nyt fra BL. 
 
Formanden var til kreds møde den 21/10. Et af emnerne var den kommende ghettoliste. Det er et 
stort ønske at få sat denne på standby, da hele Covid-19 situationen har givet flere beboere på 
overførsels indkomst i de i forvejen udfordret boligafdelinger.. BL lægge pres på boligministeren.  
 
Der blev ligeledes valgt 3 bestyrelses medlemmer og 2 suppleanter til BLs bestyrelse. 
 
Der er arbejdsweekend for kreds repræsentanter den 28/11. Danni deltager ikke. 
 
Næste møde d. 03. 12. 2020. kl. 17:30 i BL lokaler. Danni deltager. 
 
Ad 5.: 

Nyt til www: 
 
Er opdateret, med seneste referat. 

 
Ad 6:  

Aktivitetsliste: 
 
Gennemgået Med enkelte rettelser, primært deadlines, der er blevet udskudt. 
 
Ad 7  

Evt.  
Intet nyt. 
 
 
Ad 8: 

Næste møde. 
 
Mandag 07.12. 2020 kl.18.00 Husk afbud til Kurt hvis i ikke deltager. 

 


