
 

 

 
 
 
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde i Brøndby Boligselskab 
afd. 607, onsdag den 14 Oktober  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. Uro v/ motionscentret? 
Pkt. 8. Evt. 
 
Tilstede til mødet. 
 
Annette, Søren, Christina, Henriette, Yildiz, Nadia, Heini, 
Inger 
 
Fraværende 
Gülseren 
 
Pkt. 1. Søren 
 
Pkt. 2. Ok 
 
Pkt. 3. Der beskæres i øjeblikket buske, træer fældes og 
beskæres snarest 
 



 

 

Pkt. 4. Der har ikke været afholdt byggemøder 
siden sidste bestyrelsesmøde, igen intet fra de9, 
Christina udtræder af de9, der er i øjeblikket ingen fast  
De9 deltager fra afd. 607. 
 
Annette deltog på repræsentantskabsmødet, og blev 
genvalgt. 
Fjernvarmen har afholdt generalforsamling. 
 
Kreds 9 har holdt generalforsamling, Michael Buch Barnes 
blev valgt som næstformand, Karina Frederiksen blev valgt 
ind i bestyrelsen. 
 
Pkt. 5. Der har været holdt cykelrazzia, dog er der ikke 
ryddet op alle steder, men skal man virkelig fjerne en cykel 
fordi, der ikke er luft i det ene hjul? 
Spritdispensere bliver sat op i alle opgangene, på tide! 
Der søges efter en ny varmemester, endnu en? 
 
Pkt. 6. Næste møde 11 November 
 
Pkt. 7. Det er konstateret, at der om aftenen og delvis natten 
samles personer ved motionscentret, der parkeres også 
biler, larmes, spilles højt musik, generer lejerne der skal 
igennem, måske skulle socialarbejderne og vagter kom ud 
af hulen, men vi vil have mere lys monteret, evt. 
videoovervågning, og der skal sættes stolper/bomme op, så 
bilerne ikke kan køre derind. 
Det er konstateret, at der bliver holdt fest i et kælderrum? 
 
Der er også klaget over at ikke alle yderdøre låser det må 
være noget for en´ varmemester at tjekke, hvis de har TID. 



 

 

 
Der blev også talt om notouch, det blev no 
 
I opgang 21 nedgangen til kælderen er der en/nogen der 
bruger den som toilet (afføring) 
Tjek videovervågning…! 
 
Der har til ejendomskontoret været anmeldt, at en gynge på 
legepladsen var beskadiget, som så ofte før blev det ikke 
taget alvorligt straks, det medførte at en barn faldt af 
gyngen, dog uden at komme til skade, når et legeredskab 
meldes defekt, skal der reageres omgående, men der skal 
åbenbart først ansættes en der føler ansvar, for det blev 
ikke udvist der. 
 
 
  Referent/dirigent                                    Formand               
Søren K. Sørensen                      Annette Jönsson 


