
 

 

 
 
 
 
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 08 
September 2021 afdeling 607. 
 
Pkt. 1 valg af dir. Ref. 
Pkt. 2 godkendelse af referat. 
Pkt. 3 nyt fra gårdrådet. 
Pkt. 4 nyt fra div. Udvalg. 
Pkt. 5 nyt fra formanden. 
Pkt. 6 Dato for næste møde. 
Pkt. 7 orientering om nye p. pladser og ladestandere til 
elbiler. 
Pkt. 8 evt. 
 
Tilstede på mødet. Annette, Søren, Nadja, Yildiz, Henriette 
og Inger. 
 
Fraværende. Gülseren, Heini. Christina. 
 
Pkt. 1. Søren 
 
Pkt. 2. Ok 
 
Pkt. 3. Havebænkene efterses og behandles, nye træer skal 
plantes, nyt sand i sandkasse, gynge repareres (garanti) 
vedr. sponsorlegeplads afventer besked. 
 



 

 

Pkt. 4. Generalforsamling i BB antennelaug den 25 
Maj i strandens forsamlingshus. 
 
Orientering om HP4. 
 man er i gang med at banke løs beton af højhusene i 
øjeblikket. 
Repræsentantskabsmøde i lejerbo den 16-17/5 2021, 
Annette deltager. 
Der blev orienteret fra driftgruppemøde. 
Der er ikke sat spritbeholdere op ved affaldsstationerne i 
607, vi afventer og se hvordan det går med de øvrige 
afdelinger (forsigtighedsprincip?) 
Nye automatiske dørlukkere på resterende døre i lavhusene 
Søren kontakter Varmemesteren. 
 
Pkt. 5 Afdelingsmøde afholdes i Cafe Perlen den 21/9- 2021 
kl 1900. 
Bo fra ejendomskontoret bliver ny varmemester i Brokær. 
Der skal ansættes en ny lokalinspektør i afd 603-604. 
Opfølgningsliste for afdelingstjek blev diskuteret, vi er i tvivl 
om arbejdet er lavet i 2020. Skal tale med Jan Forsmann. 
 
Pkt. 6 Dato for næste møde den 9 Juni kl 1700.             
 
Pkt. 7 Der skal hentes priser på hvad det koster at installere 
ladestandere, skal godkendes på afdelingsmødet. 
P. Tilladelser skal revurderes, der kommer forslag fra 
bestyrelsen til næste møde, der bliver parkeret alt for meget, 
og alt for længe, på gæstekortene.                                     
GÆSTEKORT ER KUN TIL GÆSTER. 
 
 



 

 

 
 
 
Pkt.8 Vi afventer stadig den lovede tøjcontainer, (måske vi 
selv skal tage affære.) 
Affaldsbeholderne skal bundrenses, Søren kontakter 
varmemesteren.  
Porten til kælderparkering i Hallingparken 1 lukker kun 
engang imellem, er anmeldt til kontoret flere gange! 
 
 
 
 
Referent                                            formand 
Søren K. Sørensen                           Annette Jönsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


