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Ref. Nr. 353 Bestyrelsesmøde: 01.11.2021 Sidste møde: 04.10.2021 Referent: Henning Rasmussen 

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

Afbud: Dorthe Jannie Gæster: 

 

Referat, bestyrelsesmødet  
Mandag den 1. november 2021 kl. 19:00 

 
 

1) Referat fra sidste møde. 
Godkendt 

 
2) Meddelelser fra: 

a. Formanden. 
Der har været strategi seminar, i Tranemosegård, den 9 og 10 oktober, formanden 
sender referat ud til bestyrelsen. 
Der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i BO-Vest, der skal laves om 
på vedtægterne, så de stemmer overens med Bo-vitas ønske om at, alle 
organisationer, ikke skal have samme ydelser, samt giver mulighed for mere 
medbestemmelse for tranemosegård, og muligheder for nye samarbejder med andre 
afdelinger. 

  Der har været afholdt Kreds 9 repræsentantskabsmøde den 11/10. 
• Tema var KV21, samt erfaringer der kan bruges til kv25, afholdelse af 

valgmøder mm. 
• Debat om de 22000 almene boliger der er blevet lovet. 
• Status efter corona. 

 
  Der afholdes studietur, for organisationsbestyrelsen, i april 2022. 
   

b. Kassereren. 
Intet nyt 

 
c. Ejendomsmester. 

Der er lukket en vaskebrik, da der er mistanke om misbrug. 
Der er kommet en forespørgsels fra Bo-vest, om, hvor mange lade stander til El-biler, 
vi forventer at der skal opsættes, vi forventer at der opsættes 6 stander, to i Bjerrelund 
og fire i Gurrelund. 
Økonomien ser god ud og er taget til efterretning. 
Budgettet der er kommet fra Bo Vest er taget til efterretning. 
Hofor kommer og måler det kolde vand, da det ikke er koldt nok. 
Michael Loman, fra Bo Vest, deltager i mødet den 5. december. 
 

d. LLO.  
Intet nyt 
 
 

 
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 
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e. Andre. 
Per var på Tranemosegård kursus, der var oplæg om bla. andet biodiversitet, 
kælderrum, samt nyt fra Bo-vest. 
Projekt ”Madspil” mangler hjælpere, især chauffører. Hvis der nogen, som kender en, 
der kunne tænke sig at, hjælpe, da kontakt venligst bestyrelsen, der gerne giver 
beskeden videre, eller tag kontakt til de frivillige i afd. 13. 
 

3) Råderet & vedligehold. 
a. Status. 

Første indkaldelse, var uden adresse til mødelokalet, den kommer selvfølgelig, på ved 
næste indkaldelse, mødet afholdes i Strandes Selskabslokaler, søndag den 5 
december kl. 12:00. 
 

 
4) Beboer-henvendelser 

a. Skriftligt & Mail 
ingen 

 
5) Nyt fra WWW. 

a. Status. 
Er opdateret 
 

b. Ny mail. 
Tmg15best@bo-vest.dk 
Formanden har ikke fået indkøbt, de to computere til bestyrelsen, en til formanden og 
en til referenten, hvilket sker snarest. 

 
6) Arrangementer. 

a. Kræmmermarked 2022 
Der planlægges et krammer marked/sommerfest sommer 2022, evt. med grill, øl og 
vand salg. 
 

b. Nytårstaffel 
Intet nyt 
 

c. Skovtur mm. 
Afholdes evt. 18 eller den 25 juni 

 
7) Evt. og næste møde. 

Der indkaldes til legepladsudvalget 
Aktivitet listen gennemgået 
 

8) Næste bestyrelsesmøde 
Næste bestyrelsesmøde er den 6 december 2021 klokken 18:00 
Afbud til Kurt senest den 29 november. 


