
 

 

 
 

 
 
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 09 
Juni 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, Christina, Yildiz. 
 
Mødet startede med en præsentationsrunde, idet 
forretningsfører Jørgen Rasmussen deltog i mødet. 
 
Pkt. 1. Søren 
 
Pkt. 2. Ok 
 
 



 

 

Pkt. 3. Havemøblerne er endnu ikke kommet på 
plads, det må snart ske. 
Gårdfest 2021 er aflyst, men man vil forsøge at lave noget 
med børnene, bl.a en affaldsdag noget leg m.v. 
Bestyrelsen afventer stadig nyt vedrørende en 
sponsorlegeplads. 
 
 
Pkt. 4. Der blev orienteret om HP4 vedrørende lavhusene 
Der vil senere blive afholdt et møde med Brøndby Strand 
sekretariatet, der vil fortælle om fremtidens Brøndby Strand, 
Der vil senere komme en dato om dette. 
Annette orienterede om driftgruppemøde, der har været 
afholdt. 
 
 
Pkt. 5.Orientering fra BIB møde, ligeledes blev der talt om  
om ladestandere til elbiler, forhåbentlig i 2022. 
Der er bestilt luftfoto over området, til brug for afdelingens 
hjemmeside. 
Der er i øjeblikket rottebekæmpelse i området, med en 
rottehund. 
Vi afventer stadig at ejendomskontoret, skal sørge for der 
kommer nyt sand i sandkassen, det må også snart blive 
udført. 
Det blev også omtalt, at der trænger til grundig rengøring i 
kældrene overalt i afd 607. (støvsugning) 
Der bliver fjernet cykler fra cykelskurene, blot de er 
punkteret, det må være en fejl, ejendomskontoret orienteres 
herom. 
Der er seminar den 28-29/8-2021, ser gerne så mange som 
muligt fra bestyrelsen tilmelder sig. 
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Pkt. 6 Dato for næste møde den 11 august kl 1700.             
 
Pkt. 7. Der blev talt om parkeringsproblemer, forslag til 
næste møde efterlyses. 
Vi afventer også stadig tøjcontainer? 
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