
 

Bestyrelsesmøde 14 - 02 - 18 kl. 19 i multihuset.  
 
Fremmødt: Lars, Lasse, Tanya, Lotte og Theresa 
Afbud: Pia og Kaja 
 
Dagsorden godkendt.  
 
Mødedisciplin: Er nærmest ikke eksisterende, vi strammer op!  
 
Opfølgning af sidste møde:  
 

- Vi har fået en seddel lavet mht. oprydning i opgangene, den skal uddeles.  
- Oplysninger mht. info tv skal ud til Fruehøjgård. Tanya Andersen og Lasse Christensen er 
tovholdere for dette. Vi bruger skærmen til informationer omkring arrangementer i 
multihuset og i kælderen, udover det kan der være stemningsbilleder på den. 
Informationer vedr. Brændgårdsparken vil også dukke op på den.  
 
Livet i og omkring Brændgårdsparken:  
 

- Theresa har talt lidt med Morten omkring de nye skilte, vi vil ikke have tegninger men 
gerne lys. Vi venter i spænding på et oplæg? 
- Skal der være mere rengøring op svalegangene end der allerede er? Lotte mener ikke 
det er et problem, så vi bliver enige om at det skal der ikke.  
- Lotte Theilmann er gået ud af AKG, som godt kan bruge flere medlemmer. Lotte vil 

stadig gerne være frivillig på stomp og stemme 😊 
- Vi har haft møde med Hanne, Birgitte og Sara omkring et boligsocialt projekt. Det er 
stadig på så minimalt et niveau, at vi afventer yderlige oplysninger.  
 
Eventuelt:  
 

Folk kører utilregnelig på scooter på stierne - Det er svært at gøre noget ved, når man ikke 
ved hvem de er eller om de overhovedet bor her.  
Folk har frysere og sofaer på terrasserne -  Det er jo deres terrasse selv om det ser rodet 
ud.  
Folk benytter deres kælderrum som dagligstuer - Folk må gerne være i deres kælderrum, 
så længe der ikke foregår noget ulovligt, tænker vi ikke vi kan blande os i det? 
Der er ønske om at få sat kamera op i kælderen igen - Theresa vil søge poltiet om 
tilladelse til dette.  
Folk spørger om de skal gemme nøglerne til de gamle døre - Nej det skal man ikke.  
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Afdelingsbestyrelsens møde den 14/2 2018 
 
Administrationen har modtaget referatet den 4/3 2018 
Administrationen har gennemgået referatet den 5/3 2018 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 
Administrationen har ingen bemærkninger til referatet. 

 


