
25. oktober 2015 

Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde  

Tirsdag den 6. oktober 2015.  

 

 
 

 
Til stede:  
Brian Taudahl Børgesen, Søren Jensen, Lilian Andersen og Jørn Gramm  

Afbud: Verner Pedersen, Birthe Ketterle og Varmemester Helle Borel. 
Fraværende: Jes Dambmann. 

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden. 

1.1 Godkendelse af dagsorden. Blev godkendt. 

 

Pkt. 2 Løbende aktioner. 

2.1. Status på oprydning i barnevogns- og cykelrum 

Vi er nået til blok 13, vi starter forfra fra blok 7, når vi har været hele vejen 
rundt. 

2.2. Hundetilladelser/Hunde uden snor m.m. Status. 

Vi har stadig problemer med nogle hundeejere, hunde uden snor og hvis man 
ikke samler efterladenskaber op, kan betyde ophævelse af hundetilladelse. Vi 
følger løbene op. 

 

3.  Kontorvagter. 

3.1. Den 14. september 2015: Brian og Verner.  

Taget til efterretning 

3.2. Den 28. september 2015: Jørn og Brian. 

Taget til efterretning 

 

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

4.1. 13 lejemål på venteliste til ekstra pulterrum.  

4.2. 1 lejemål på venteliste på campingvognplads. 

4.3. Kiosk 17 ikke udlejet endnu. 

4.4. Lejerbo vandt rygesagen, og Oasen har afleveret nøgler. Lokalerne er efter-
følgende udlejet til Brøndby Strand Taekwondo Klub. 

4.5. Loftplader har været nede for, at opsætte pynt, regning videre sendes til 
lejer. Det er ikke tilladt, at opsætte pynt i loftpladerne. Der opsættes nyt køkken 
i selskabslokalerne. Vi begynder opsætning af ny køkken i uge 43/2015 er pla-

nen.  

4.6. Beboer TV, blev vendt, vi lader det ligge lidt endnu. 

4.7. Der er lavet ny aftale på leasing af kopimaskine, stor besparelse. 

 

 



5.  Møder, referater og meddelelser. 

5.1 De 9 referat fra september 2015. Referatet blev taget til efterretning. 

5.2. Månedsstatus Brøndby Strand – september 2015. Referatet blev taget til 
efterretning. 

5.3. Omstrukturering af personale, så Lunden fremadrettet, har Varmemester 
Helle Borel, Bo, Jimmy og Torben med lønudgifter dertil og vores elev som er 
betalt af organisationen. Varmemester Jens Hammer er i Gildhøj og Dammene 
sammen med Dennis. 

5.4. Punkt rykket til næste møde. 

5.5. Der er bestilt lokaler i Brønden, er i gang med materiale til afdelingsmødet 
som er 9. februar 2016. 

5.6. Lundexpressen bliver frem over tryk i et større format til Lundens beboere. 

 

6. Regnskab. 

Intet nyt. 

 

7. Varmemestersager/bestyrelsen. 

Intet nyt. 

 

8.  Klager (fortrolige) 

Intet nyt. 

 

9. Ansøgninger. 

Intet nyt 

 

10.  Diverse 

Intet. 

 

Næste møde tirsdag den 3. november 2015 kl. 1800 

 

 Refereret ved Brian Børgesen 
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