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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 

www.brondbystrand.dk/596-2 
 
 

 

  

 
 

 

Ref. Nr. 342 Bestyrelsesmøde: 07.12.2020 Sidste møde: 02.11.2020 Referent: Jannie Gøth 

Til Stede:  Danni Youssif, Karsten Lundgren, Kurt Christensen, Per Ovesen, Henrik Pedersen, Jannie Gøth,  
Mohamed El-Idrissi, Henning Rasmussen 

Afbud: Bo Barting, Dorthe Niebling Gæster: 

 

Referat, bestyrelsesmødet  
mandag den 7. December 2020 kl. 18:00 

 
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. 

 
 
 
 
 

mailto:tmg15@bo-vest.dk
http://www.brondbystrand.dk/596-2
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Ad 1:  

Referat:   
Godkendt.  
Mapper på kontoret er blevet opdateret. 
 
Ad 2: 

Meddelelser fra: 
 
 

Formanden. 
.  
Affaldscontainer til plast, var blevet fyldt op med restaffald, formentligt fra nyttehaverne. Danni har 
været i kontakt med Mark Hinchely, fra Brøndby kommune, der er ansvarlig for nyttehaverne. Efter et 
kort møde, og gennemgang i området, blev det aftalt at Mark kommer med som gæst til 
bestyrelsesmødet  
 
Julehilsen til beboerne, fra bestyrelsen er gennemlæst, der var få rettelser. 

 
Kassereren:  
Intet nyt 
 
Ejendomsmester. 
. 
Drift budget gennemgået, og taget til efterretning. Der var med nogle få rettelser. 
 

1 indflytter/ udflytter.  
 
De fællede/beskåret træer i Gurrelund/Bjerrelund vil blive lavet til flis, som beboerne kan 
afhente. Flisen vil være placeret ved asfalten op mod jernbane i Gurrelund. 
 
 
LLO. 
 
Intet nyt 
 
Andet. 
Intet nyt 
   
Ad 3.: 

Beboerhenvendelser:  
 
Uhensigtsmæssig parkering i Bjerrelund af kassevogn, der er udsendt en skrivelse til beboeren. 
 
 
Ad 4: 

Nyt fra fællesskabet: 
 
Nyt fra sidste møde i De 9. 
 
Opfølgning af lattergas: 
 
De 9 har de seneste måneder i samarbejde med ejendomskontorerne set på, om de nye regler for 
indkøb af lattergas patroner har haft en effekt. Det har de. Vi ser i dag meget mindre af de små 
flasker. Det betyder et mindre ”spontan” forbrug, fordi man ikke bare kan gå ind og købe dem i 
kiosker mv. 
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Til gengæld har vi oplevet en stigning i de store flasker, der især sælges ved P-pladser og lignende 
steder og især til weekenden. 
 
Næste møde d.14. december.  i Café 13 kl.17.00 til 19.00. Jannie deltager hvis det ikke aflyses pga. 
Covid – 19 
 
Netværksmøde om ungeinddragelse afholdt d. 05.12.2020. 
 
Nyt fra Tranemosegård. 
 
Møde afholdt d 3.12.2020, referat kan ses på Tranemosegårds hjemmeside. 
 
Nyt fra BL. 
 
Møde d. 03.12. 2020 afholdt Teams. Mødet omhandlede Ghetto- listen. Der blev diskuteret, 
problematikken om flytning af kriminelle fra og til andre Afd. Der ved rykker man bare problemet og 
løser ikke det virkelige problem. 
 
Ad 5.: 

Nyt til www: 
 
Hjemmeside er opdateret. 
 
Fra 1. januar 2021 vil internettet kun beså af 3 hastigheder. 
 
Internet nye priser 2021 
 

10/10     75.00 kr. Pris uændret 
200/200 100.00 kr. Samme pris som tidligere 150/150, der er udgået 
450/ 450  160,00 kr. Samme pris som tidligere 250/250. der er udgået 
 
150/150 og 250/250 udgår og ændres til 200/200 
 
Dansk Kabel TV er via antenneforeningen kommet med et tilbud på opdatering af vores anlæg, så vi 
i fremtiden kan køre med 1 GB mod det nuværende anlæg, der kun køre med max 450/450 MB. 
Tilbuddet skal undersøges og derefter op på et beboermøde før det kan godkendes. 
 
Tv-parken nye priser 2021: 
 
Grundpakke.   175 kr. 
Mellempakke.  370 kr. 
Fuldpakke.   495 kr. 

 
Ad 6:  

Aktivitetsliste: 
 
Gennemgået  
 
Ad 7  

Evt.  
Omdeling af blade i afdelingen overdrages til anden person d.d. 
 
 
Ad 8: 

Næste møde. 
Mandag d.04. 01.2021kl. 19.00 
 


