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REFERAT 
AF  

OVENSTÅENDE MØDE 
 
 

Deltagere: Per, Annita, Henrik, Dorthe, Annika og Kevin 
 
 

1. Referat: godkendt 

  

2. Nyt fra Kevin: Vi drøftede rengøringen og Anitta har kontaktet et andet rengøringsfirma. De starter nok 

1/9. Vores nuværende rengøringsfirma er blevet opsagt til 1/9. Det nye firma er billigere end vores 

nuværende. Der er kommet tidsplan vedr. røromlægning. 

 



3. Formanden orienterer: Orientering om diverse sager fra OB. Årshjulet blev diskuteret. Ny elev blev 

diskuteret. Og det skal undersøges om vi kan få en ny elev allerede i august da vores nuværende elev til 

den tid er udlært. Annita undersøger om det kan lade sig gøre. 

4. Nyt fra Bestyrelsen: Henrik har sat Kim på nogle af fremvisninger af lejligheder, da han ikke kan være 2 

steder på en gang. Drengene har fået ros af Henrik. De har også fået ros af flere beboere. Dorthe 

forelagde problemet med fremmede biler der bruger vores parkeringsplads som langtidsparkering. Men 

man blev enige om ikke at gøre noget ved dette endnu. Vi afventer og ser om det ikke løser sig selv. 

 

5. Kasserer: Tilbud fra Dansk Kabel TV skal sættes i gang. Budget for 2022 er kikket igennem. Der skal 

sættes lidt penge af til aktivitet hos beboerudvalg. Der kan måske afholdes omkring august.  Annita var til 

møde med fællesorganisationen. Annita holder møde med Britt Jensen bl.a. vedr. renovation. Annika 

overtager Henriks plads i Brøndbynet, når han går ud af bestyrelsen 

 

6. Helhedsplan: Der har været syn i nogle lejligheder om der materialer der ikke må forekomme. Der bliver 

måske mulighed for et ny beboerlokale og flere andre ting.   

 

7. Beboersager: Diverse sager blev drøftet. 

  

8. Opsamling fra sidst: Medlemsmøde skrivelse ud 5/8 med 4 ugers varsel. Bestyr møde 16 og 1 uge varsel 

skal ud den 30/8. forslag skal være os i hænde den 23/8 

 

9. sommerskriv: Der kommer ikke noget sommerskriv ud til beboerne. Vi afventer til beretningen. Møde med 

Lisbeth den 31/8 (byggeudvalg) 

 

10. Diverse: Der blev snakket lidt ferieplaner 

 

Mødet afsluttet 

Kl. 19.30 

/Dorthe 

 


