
8. juli 2015 

Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde  

Tirsdag den 2. juni 2015.  

 

 
 

 
Til stede:  
Brian Taudahl Børgesen, Birthe Ketterle, Søren Jensen, Verner Pedersen,  

Lilian Andersen, Jørn Gramm, Jes Dambmann, varmemester Jens Hammer. 
 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden. 

1.1 Godkendelse af dagsorden. Blev godkendt. 

 

Pkt. 2 Løbende aktioner. 

2.1. Ansøgninger til reguleringskontoen. 

Der afholdes møde om diverse ønsker og gøres status, så snart alle tilbud er 
indhentet. 

2.2. Asfaltering / Parkeringspladser. 

Der arbejdes med projektet. De gamle opstregninger er fjernet. 

2.3. Loppemarked afholdes den 6. juni.  

Diverse opgaver blev fordelt. 

2.4. Vordingborg køkkener.  

Sagen er sendt til sikringsstyrelsen. 

 

3.  Kontorvagter. 

Den 11. maj: Lilian og Brian. 

Den 26. maj: Søren og Brian. 

 

4. Udvalg: IT, klub- og ekstrarum samt husdyr. 

4.1 Kiosk 17 renoveres. De to bageste rum inddrages. Genudlejning fra 
1.12.2015. 

4.2. Klub Oasen. Har ikke afleveret nøgler. 

4.3. Hundetilladelser/registrering. 

Vi sætter opslag op på opslagstavlerne om at få registreret hundene og ansøge 
om tilladelse til at holde hund samt reglerne for at have hund, hvilke i stor stil 
ikke bliver overholdt. 

Hunde bliver i hobetal luftet i bebyggelsen samt på græsplænerne. 

Det bliver taget op på det kommende afdelingsmøde, om der skal betales deposi-
tum ved udstedelse af hundetilladelse. 

 

5.  Møder, referater og meddelelser. 

5.1 De 9 referat fra maj 2015. Søren refererede fra mødet. 



 

5.2. Månedsstatus Brøndby Strand – maj 2015. Referatet blev taget til efterret-
ning. 

5.3. Selskabslokaler/Udlejning 30.4.2015 samt 1. – 2./5 2015. 

Sagen kører. 

5.4. Evaluering af lommepengeprojekt i Parkerne. 

Vi deltager ikke. 

5.5. Juletræsfest den 29.11.2015 i Brønden. Brian, Søren og Birthe deltager 
som hjælpere. 

 

6. Regnskab. 

Intet nyt. 

 

7. Varmemestersager/bestyrelsen. 

LED armatur i vaskeri skal udskiftes. 

Rydning af cykelrum i enkelte blokke giver ikke de store problemer. 

Opstilling af borde/bænke på ”øerne” er undervejs. 

Alle udenomsarealer – også uden for klubberne er tilgængelige for alle beboere. 
Kun Seniorklubben har tilladelse til at spærre af. 

Bord opstilles ved Lundeklubben. 

Vandskadesag i Daruplund 9 er overgået til Byggeafdelingen. 

Lejerbo har i alt ansat 20 elever over hele landet fa den 1. september 2015. Vi 
får 1 elev. 

Alle altaner bliver gennemgået igen. 

 

8.  Klager (fortrolige) 

Ingen. 

 

9. Ansøgninger. 

Ingen. 

 

10.  Diverse 

Intet. 

 

Næste møde tirsdag den 1. september 2015 kl. 1800 

 

 Refereret ved Birthe Ketterle 
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