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Ref. Nr. 359 Bestyrelsesmøde: 02.05.2022 Sidste møde: 04.04.2022 Referent: Henning Rasmussen 

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

Afbud: Mohamed El-Idrissi. Dorthe Niebling Gæster: 

 
Referat, bestyrelsesmødet 

Mandag den 02. Maj 2022 
 

 
1) Referat fra sidste møde. 

a. Evt. opfølgning på udestående punkter. 
Der snakkes om hvad der skal gøres ved containergården 
Der må ikke låses Brik ved opsigelse af lejemål, der skal stadig være adgang i de tre 
måneder opsigelsen vare. 
Tranemosegård repræsentantskabsmøde den 18 maj, Danni, Per, Kurt, Karsten og 
Henning deltager 

 
2) Meddelelser fra: 

a. Formanden. 
Effektiv drift, 1 juni, Danni, Kurt, Per & Karsten deltager 
Repræsentantskabsmøde Bo-Vest den 30 maj, til Info 
Strategiseminar 21 og 22 maj, til info. 
 

b. Kassereren. 
Der er lavet et brev til banken, vedr. forretnings omfang og skatteoplysninger 
 

c. Ejendomsmester. 
Brev til beboerne, angående fraflytning, gennemgået og godkendt, med forslag til 
storskrald, der skal på genbrugspladsen, Sydgårdsvej. Ligges op på hjemmesiden. 
 

d. Lejerforeningen.  
Intet nyt 
 

e. Andre. 
 

 
3) Regnskab. 

a. Regnskab 2021 
Regler for opsparing 
Danni kommer rundt med regnskabet til underskrift 
 

b. Budget 2023 
Gennemgås efter sommerferien 

 
4) Beboer-henvendelser 

 
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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a. Skriftligt & Mail 
Henvendelse vedr. containergården var lukket, det var der en del utilfredshed med. 
Dækning af udgifter til rottesikring af skuret, gives ikke, da det betragtes som et 
cykelskur.  
Der er blevet spurt til, om vi ikke kan få vasket affaldscontaineren, det undersøges. 
 

5) Råderet 
a. Status på godkendt katalog 

Der er sendt flere breve, til Bo-Vest, om lang sagsbehandlingstid, vedrørende 
råderetskataloget. 
 

b. Løbende opdateringer og forbedringer 
 
 

6) De9. 
a. Opdatering fra de9. 

Boblberg er blevet præsenteret i Brøndby kommune og er en App der kan skabe 
fælles mødesteder, i sociale sammenhæng, eks mod ensomhed og lektiehjælp. Det 
undersøges om det går i konflikt med andre tiltag i kommunen. 
 
Der arbejdes med et fælles affald projekt, som bla skal få børn og unge til at forstå, 
betydningen af affald sorteringen. 
Der henvises til De9s hjemmeside og referater. 

 
7) Nyt fra WWW. 

a. Status. 
Opdateret 
 

b. Opgradering af netværksswitche 
Der er nu forberedt til de nye switche 

 
8) Aktivitetsliste. 

Mødet i Milano bygningen, den 19 april, vedrørende El-ladestander, hvor der blev talt 
om, muligheder for anlæg og hvad vi skal være opmærksom på, både med hensyn for 
kabler og finansiering.  
 
Listen er gengået og opdateret. 

 
9) Arrangementer. 

a. Kræmmermarked 20/08-2022 
Der laves et skrev til beboerne 
 

b. Skovtur 27/08-2022 
Der blev talt om, forskellige forslag, til turen, til Roskilde 

 
10) Evt. og næste møde. 

Der ønskes at, der defineres om hvor og hvem, der har vedligeholdspligten, på den 
udvendigt del, af matriklen 
Næste møde er den 2 juni kl. 18:00, med mulighed for tidligere start. 

 
 


