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Afdelingsbestyrelsesmødereferat.
Afdelingsbestyrelsesmødereferat udsendes efter nedenstående navneliste.
Dato for mødets afholdelse:
Dato for næste møde:
Beboerkonsultation fra
Afdelingsbestyrelsesmøde fra

Afdelingsformand
Afdelingsbestyrelsesmedlem
Afdelingsbestyrelsesmedlem
Afdelingsbestyrelsessuppleant
Afdelingsbestyrelsessuppleant

25.10.2022
xx.11.2022
Kl. 17.00 til Kl. 18.00
Kl.18.00
Navn
Hele navnet
Tor Darre
Claus Jeppesen
Lene Thomassen
Peter Larsen
Kai Dinesen

Fork.
TD
CJ
LT
PL
KD

Allan Bundgaard
Driftschef
Karsten Nørgaard
Kopi til: Postfunktionærernes Andels – Boligforening, Stationsparken 24, 2.
2600 Glostrup.

Deltog
Ja Nej
X
X
X
X
X
X
X

.
1. Bemærkninger til referat fra 05/09
Lene ønsker fremadrettet udvide referat.
2. Afdelingens økonomi
Ingen bemærkninger
3. Status på Internet udskiftning
Dk tv har meddelt at de forventer at modtage det første udstyr omkring den 1/12 2022
De vil derefter fremlægge en installationsplan
4. 1 søndag i advent den 27/11
vi vil servere igen i år æbleskiver og glögg på dagen fra kl 16:00
der vil være slik poser til børnene
Pga. den nuværende energikrise vil der ikke komme lys på træet i år men vi finder lidt pynt
Der er dog ikke en enig bestyrelse der står bag denne beslutning, formanden er ikke enig.
5. Information fra afdelingsbestyrelsens medlemmer
Vi afventer det videre forløb af undersøgelser af afdelingens tilstand (renoveringsprojekt)
Vi arbejder videre med at arrangere møde med Lejerbo afd. 94. for at udveksle erfaringer
Der indhentes tilbud på rensning af tagrender
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Vi arbejder på at få en fastpris aftale på reparation af fiberforbindelser i det enkelte lejemål
Hvis man skulle være så uheldig at selv at skulle betale for reparation.
Opfølgning på vask af affaldsbeholder med vores ejendomsmester
Vi undersøger om der fremadrettet skal indhentes 2 tilbud på håndværker arbejde på B-ordning.
Vi er opmærksom på at flere lejemål plages af rotter vi vil også kontakte Brøndby Kommune.
Vi planlægger at holde møde med vores leverandør vedr. vedligehold af området som opfølgning af
1. års kontrakt.
6. EVT.
Vi omdeler infobrev snarest.
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