
 

Bestyrelsesmøde Afd. 43 
 

19-4-2021 

Kl.1700 

Ruskær 22 

Møde indkaldt af: 
Formanden 

 Mødetype: Bs  

Ansvarlig for 
forplejning: Henrik 

 Referent: Kim  

Ordstyrer: Per    

Deltagere: Per, Annita, Dorthe, Kim, Henrik  

Afbud:  
 

Punkt på dagsorden 
 

Emne Præsentator  

 
1. Referat Kim  

2. Formanden orienterer Per  

3. Nyt fra bestyrelsen 

3/ Annita gennemgår DV plan 
Alle  

4. Kasserer Annita  

5. Opgave til fordeling Annita / Per  

6. Beboersager                                                                                       

7. Opsamling fra sidst 
  

   

   

 

 
 
Deltagere: Per, Annita, Dorthe, Henrik og Kim 
Suppleanter ikke inviteret på grund af corona restriktioner. 
 
 

Referat fra ovenstående møde 
 

1. Referat 

Godkendt 

2. Formanden orienterer 

Der er SU møde med de ansatte på torsdag 22.4. 

Der er godkendt indkøb af en ny maskinelpalleløfter. 

Status på nybyggeriet på de 2 højhusgrunde blev gennemgået og drøftet. 

 

3. Nyt fra bestyrelsen 

Vi har modtaget tilbud fra Dansk Kabeltv om levering af hurtigere internet m.m. Tidligere modtaget tilbud 

omsamme fra Brøndby Net. 

Aftalt: at Annita og Annika sammen med Henrik kontakter Brøndby Net om indholdet i deres tilbud. 

Bestyrelsen godkender at vi indgår aftale med Brøndby Net om levering af hurtigere internet. 

 

Fremover skal bestyrelsen godkende alle større arbejder i bestyrelsesmedlemmernes lejligheder. 



 

Det boligsociale fællesskab ønsker at afholde et stort filmvisnings arrangement 4. og 5. august i år. I den 

forbindelse spørges der ind til, om vores afdeling vil søge om midler centralt fra, til afvikling af kulturelle / 

sociale arrangementer. Bestyrelsen anbefaler at vi prøver at ansøge midler til arrangementet. Annita gør 

det. 

 

4. Kasserer 

Gennemgang af regnskabet for 2020. 

Overskud på 1.000.053 kr. 

Aftalt, at overskuddet bruges til at holde huslejen i bero, evt. overskud anvendes til de igangværende 

rørprojekter. (konto 16654) 

 

5. Opgave til fordeling 

6. Beboersager     

Vedr. akut tilkald af håndværker i konkret sag, er det aftalt, at Per kontakter beboer og indskærper vores 

regler for tilkald af håndværkere.     

Opfølgning på beboersager fra sidst 

 

7. Opsamling fra sidst 

 

Mødet slut 20.15 

 


