
 

 

 
 
 
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den i BB afd. 607, 
onsdag den 12 August  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, Inger, Nadia 
 
Fraværende/afbud 
Gülseren, Heini 
 
Pkt. 1. dirigent Søren, referent Søren 
 
Pkt. 2. Referat godkendt  
 
Pkt. 3. Rotter i området, er anmeldt,  
Gårdfest 2020 aflyst p.g.a. corona. 
Efterlyser hvor mange penge der er tilovers fra den 
nyanlagte legeplads? 
 
 
 



 

 

Pkt. 4. Orientering fra byggeudvalgsmøde, afholdt 
den 11 august, samt fra driftgruppemøde. 
Afdelingsmøde 2020 er aflyst p.g.a. corona. 
Efterlyste deltagere til repræsentskabet i BB 
antenneforening. 
Det blev påpeget at der er meeeget lang ukrudt langs og på 
nogle af stierne, området ser værre og værre ud, ja man var 
på mødet enige om, at det ser forfærdeligt ud. Så er der 
beboere, der fodrer rotterne, Bestyrelsen Vil have en 
skrivelse rundt til lejerne om følgende emner. 
 
Forbudt at fodre duer/rotter 
                           Der må ikke hensættes affald på repos, 
trappeopgange m.v. alt affald skal holdes i lejemålet, indtil 
det skal i affaldsmolokkerne/eller containergården. 
                            Der må ikke bores og bankes udenfor 
(angiv tiderne) Cykler barnevogne m.v. må ikke stå på 
repos/opgange, det vil blive fjernet uden yderligere varsel, 
og man kan få en regning hvis gårdmændene m/k skal 
fjerne det. 
musik skal kun høres i eget lejemål. 
Overholdes disse regler ikke, kan lejemålet blive opsagt. 
 
En enig bestyrelse er enige om at der ikke bliver nogen 
gårdvandring i efteråret, da arbejder som er påpeget tidlige 
år ikke bliver udført, ingen grund til at spilde tid på dette. 
 
 
 
 
 
 



 

 

De nye kontortider bør man rette til kl 0700 – 0800 
en dag om ugen, da beboere, der møder tidligt 
ikke kan nå de nuværende tider, ligeledes bør man forlænge 
aftentiden til kl 17.00 så der er mulighed for de som arbejder 
senere, kan nå denne tid også, går ud fra kontortiderne er til 
så beboerne kan bruge dem, tro det eller ej, der er faktisk 
nogen der arbejder herude. 
 
 
Pkt. 5. Der var orientering fra formanden, 
Der blev meddelt at der er kommet nye medarbejdere på 
nygårdsplads, dem skulle vi have hilst på til afdelingsmødet, 
måske næste år?  
Der er store problemer med at lejerne, smider deres affald 
på bagtrappen. Brug videoovervågningen, og send de som 
sviner en regning. 
 
 
Pkt. 6. Næste møde er den 09/09-2020 
 
Pkt. 7. Der ønskes nedsat et p. udvalg, det bliver der 
arbejdet videre med.  
Vi skulle også i afdelingen modtage 10% af p afgifterne, 
dem kan vi ikke se nogen steder i regnskaberne. 
 
 
       Referent/dirigent                                Formand                                             
     Søren K. Sørensen                        Annette Jönsson 
 
 
 


