
 

 

 
 
 
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Brøndby Boligselskab 
afd. 607, onsdag den 09 September  2020 kl. 17.00 
 
Pkt. 1. Valg af dirigent, referent  
Pkt. 2. Godkendelse af sidste referat 
Pkt. 3. Nyt fra gårdrådet 
Pkt. 4. Nyt fra diverse udvalg 
Pkt. 5. Nyt fra formanden 
Pkt. 6. Dato for næste møde 
Pkt. 7. Evt. 
 
Tilstede til mødet. 
 
Annette, Søren, Christina, Henriette, Yildiz, Nadia, Heini. 
 
Fraværende 
Gülseren, Afbud Inger 
   
Mødet startede med Jack fra Nygårds plads orienterede om 
hvordan regnskabet ser ud, alt i alt ser det fint ud, der var 
dog et par punkter vi skulle være opmærksomme på, idet 
forbruget var lidt for høj. 
 
Pkt. 1. dirigent Søren, referent Søren 
 
Pkt. 2. Der var et par bemærkninger til referatet pkt 4. for 
August, idet der var to bestyrelsesmedlemmer der ikke 
mente man kan sende regning til beboerne, når 



 

 

gårdmændene skal fjerne ulovligt henstillet affald, 
dette blev taget til efterretning. 
 
 
 
Ligeledes mente de heller ikke der var blevet talt om høj 
musik på  August mødet, hvor referenten havde skrevet at 
musik skal kun høres i eget lejemål, dette er naturligvis også 
taget til efterretning. 
 
Pkt. 3. Intet nyt fra gårdrådet 
 
Pkt. 4. Annette orienterede om at der havde været møde i 
driftgruppen, ligeledes har der været generalforsamling i BB 
antenneforening, der var genvalg til alle.  
Der er generalforsamling antenneforenigen AF 86 den 17/9- 
2020 
Der havde også været møde i organisationsbestyrelsen. 
 
Det er besluttet, at alle klager fremover bliver behandlet i 
lejerbo. 
Der er repræsentantskabsmøde den 29 September 2020 kl 
17.30 i Cafe Perlen. 
 
Ingen møder i de9. 
 
Der er generalforsamling i Brøndby fjernvarme den 24 
September 2020. 
 
Pkt. 5. Bo fra ejendomskontoret bliver fremover teknisk 
varmemester, der søges en ny inspektør til 
ejendomskontoret. 



 

 

 Serpentinerstien ryddes, da der er mange rotter. 
 
 
 
 
Pkt. 6. Næste møde den 14/10-2020 
 
Pkt. 7. Der er meget støj samt utryghed ved mange 
mennesker og biler om aftenen ved motionscentret, er på 
dagsordenen som et selvstændig punkt næste gang der er 
møde. 
 
Der skal et vejbump monteres ved nedkørslen til 
containergården, ligeledes beder vi Jesper ansøge 
kommunen om der kan etableres et vejbump på vejen 
mellem lavhusene 607 og 609. 
  
 
 
 
 Referent/Dirigent                               Formand 
Søren K. Sørensen                       Annette Jönsson 
 
 
 
 
 


