
27.12.2015 

Lejerbo afdeling 157 
 

Referat fra 
bestyrelsesmøde  

tirsdag den 8. december 2015.  

 

 
 

 
Til stede: Brian Taudahl Børgesen, Søren Jensen, Jørn Gramm, Verner Peder-
sen og Birthe Ketterle, Lilian Andersen, Jes Dambmann samt varmemester Helle 

Borel.  
 

Pkt. 2 Løbende aktioner. 

2.1. Status på oprydning i barnevogns- og cykelrum. 

 Vi følger løbende op. 

 

3.  Kontorvagter. 

3.1. Den 9. november 2015: Brian og Birthe. 

Taget til efterretning 

3.2. Den 23 november 2015:  Brian, Birthe og Søren. 

Taget til efterretning 

 

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

4.1. 13 lejemål på venteliste til ekstra pulterrum.  

4.2. Venteliste på campingvognplads: Ingen. 

4.3. Kiosk 17 ikke udlejet endnu. 

4.4. Husdyrliste omdelt til beboerne. 

4.5. Klubber. Status opgjort. 

 

5.  Møder, referater og meddelelser. 

5.1. Månedsstatus Brøndby Strand – november blev taget til    efterretning. 

5.2. Forslag til budget for medier i 2016. Blev taget til efterretning. 

5.3.  Referat fra de 9 – november 2015: Til efterretning. 

5.4. Projektforslag - Min succes, Lunden giver ikke støtte. 

5.5. Lundexpressen på hjemmeside, folder med formandens 

klumme samt referat bliver husstandsomdelt hver måned. 

5.6. Visioner for afdelingen. Tages op efter afdelingsmøde. 

 

6. Regnskab. 

Intet nyt. 

 

 

 

 



7. Varmemestersager/bestyrelsen. 

Der tages gartnerhjælp til de grønne områder. 

Cykel- og barnevognsrum i blok 15 og 16 er ryddet. 

Drikkepauser for gårdmændene afskaffes midlertidigt. 

Der er indhentet tilbud på maling af kældergange. 

Knallertchikane ved sti fra blok 1 (Resenlund 2) står åben. Det er vores eget om-
råde ned til den offentlige sti. 

Den snevagt, vi har i vintermånederne, har modtaget klage fra afdelingerne. 

Det udførte gravearbejde på den offentlige sti med nedlægning af nye kabler til 
belysning er ret sjusket udført. Belysningsaftale med Dong er opsagt af kommu-
nen. 

Der isættes løbene saltonøgler i klubberne ved udgange til altansider. 

 

8.  Klager (fortrolige) 

Intet nyt. 

 

9. Ansøgninger. 

Intet nyt 

 

10.  Diverse 

Intet. 

 

Næste møde tirsdag den 5. januar 2016 kl. 1800 

 Refereret ved Birthe Ketterle 
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