
Referat fra BST møde afdeling 607 Hallingparken ulige numre
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Dagsorden. Onsdag den 9.marts 2022, kl. 17:00 — BST lokale HP7-0

Deltagere fra bestyrelse afd. Annette Jönsson, Nadia Noreen Sharif, Heini Lynge Stoor, Henriette Borch,
607: Beimar Quinteros Roda, Inger Christensen og Soheila Farid.

Yildiz Rabla Deveci via link.

Deltagere fra driften Jakob Sinding, Sune Rasmussen

Fraværende -

i Referent og dirigent Jakob Sinding og Annette Jönsson

2 Godkendelse af referat Referat godkendt uden bemærkninger

3 Nyt fra gade råd • Heini informerer om legepladsudvalg, 31. marts 2022, kl. 16:45 hvor invite
rede aktører kommer og præsenterer.
Iflg. Nadia modtager legepladsudvalg forudgående d. 29. marts 2022 ma
teriale til gennemsyn.
Der udvælges 2 ud af de 3 indkomne tilbud og derefter skal børnegrupper
involveres i udvælgelsesprocessen.

• Annette spørger ind til “strips” som er sat på skraldespande i gården. Disse
har været låst af, grundet beboere har brugt dem til alm. dagrenovation.
“Strips” fjernes af driften, så skraldespande kan bruges igen.
Bestyrelsen ønsker de store skraldespande kørt i kælder over vinteren.
Bestyrelsen ønsker en anden slags skraldespande til gården, hvor affalds
indkast er mindre, så der ikke er mulighed for at deponere almindelig dag-
renovation. (driften kommer med nogle forslag).

• Nadia informerer om barnevognsrum, objekter der ikke hører til i barne
vognsrum skal fjernes. (Tilladte objekter i barnevognrum er følgende;
barne- og klapvogne, trehjulet cykler, cykler maks. 20 “ med støttehjul
samt løbecykler).
Bestyrelsen ønsker, at der gennemføres en oprydningsseance i disse rum.
Beboerne skal informeres om forholdene og i hvilken periode oprydnin
gen finder sted.

Større cykler henvises til cykelrum, nøgler dertil udleveres på ejendoms
kontoret.

4 Nyt fra diverse udvalg • Annette informerer om seneste driftsgruppemøde, der blev bla. talt om

parkeringsforhold i Stranden, fælles grøn affaldsgård for DP og HP.
• Annette informerer om kommende BL-konference, hvor MBB er indstillet til
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formandsposten i kreds 9.
. Annette har deltaget i OB møde, dog er der ikke kommet orienteringsreferat

endnu.
. Annette deltager i BIB HP-møde.

5 Nyt fra Formanden • Tommas flyttes til afd. 604.
• Maling af kælder, der spørges ind til hvornår der har været farvevalg, farve-

valg faldt på den lyseste farve.

5A Orientering fra driften • Driften vil gerne have “orientering fra driften” som punkt 3 på dagsorden
fremadrettet.

• Orientering fra driften, se bilag #1.
• Nøgletal i økonomien, se bilag #2

6 Dato for næste møde • Dato for næste BST-møde er 13. april 2022
• Budgetorientering, Annette kontakter Jack fra BB.

7 Forretningsorden • Forretningsorden for afd. 606 fremlægges som eksempel for en mulig for-
retningsorden. Bestyrelsen ønsker at gå videre med denne så den bliver for-
retningsorden for afdeling 607.

• Der spørges ind til brugen af “VETO”. Der eksisterer ikke “vetoret” i en af
delingsbestyrelse, dog vil formandens stemme ved valglighed være den
vægtende, iflg. Lejerbo jurist H. Okdahl

• Næstformand Søren Sørensen udtræder af bestyrelsen.
• Henriette Borch konstitueres som næstformand frem til afdelingsmøde,

. hvor næstformandsposten er på valg.

8 Parkeringsudvalg • Bestyrelse mener parkering er godkendt i lokalplan
ADM undersøger dette

9 EVT • Gårdfest kun afd. 607
Gårdudvalg kommer med dato.
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