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   Afdelingsbestyrelsesmødereferat.   
     Afdelingsbestyrelsesmødereferat udsendes efter nedenstående navneliste.  
 

Dato for mødets afholdelse:  11.10.2021 
Dato for næste møde: 09.11.2021 
Beboerkonsultation fra Kl. 17.00 til Kl. 18.00 
Afdelingsbestyrelsesmøde fra Kl.18.00  
 Navn Deltog 

Hele navnet Fork. Ja Nej 
Afdelingsformand  Tor Darre TD X  
Afdelingsbestyrelsesmedlem   Claus Jeppesen CJ X  
Afdelingsbestyrelsesmedlem Grethe Andersen GA X  
Afdelingsbestyrelsessuppleant  Peter Larsen PL X  
Afdelingsbestyrelsessuppleant  Niels Pedersen NP X  
Driftschef FA09 Oline Gaarddal OG x  
     
     
Kopi til: Postfunktionærernes Andels – Boligforening, Stationsparken 24, 2. 

2600 Glostrup. 
  
  

 
1. Bemærkninger til referat 14.09.2021 

Ingen kommentarer. 

2. Olines liste 
Vedr. misligholdte midlertidige lejemål forlængelse, afdelingsbestyrelsen mener, 

at udlejningsafdelingen bør kontakte bestyrelsen inden der indgås en ny 

forlængelse 

men henblik på om husorden overholdes. 

Der er stor tilfredshed med udsendelse af nyhedsbreve til beboerne. 

Afdelingsbestyrelsen vil  
gerne i samarbejde med Pia Buus, komme med input til nyhedsbrevene. 

Der var forslag fra Oline om, at Pia Buus kommer ud til Voldgaarden et par gange 

om måneden 

så beboerne kunne komme på kontoret med evt. spørgsmål og andre problemer de 

måtte have. 

Dette vil blive drøftet på et møde, som bliver afholdt den 14. oktober mellem 

Ejendomskontoret Brøndby strand 

og afdelingsbestyrelsen. 
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3. Afdelingens økonomi 
Ingen kommentarer. 

4. Status på udendørs maling af vindue og døre  
Der vil blive udsendt en sms ud til beboerne om de har fået malet døre og vinduer 

på havesiden. 

Der skulle pt. kun mangle at få malet trekanterne på gavlene.  

5. Gennemgang af div. tilbud fra Pia Buus 

Vil blive drøftet på mødet den 14. oktober.  

6. Hække 
Vil ligeledes blive drøftet på mødet den 14.oktober. 

7. Status på ekstra ordinært afdelingsmøde  
Referat vil blive udsendt snarest. 

8. Information fra afdelingsbestyrelsens medlemmer.  
Afdelingsbestyrelsen blev enige om, at lave et skema på de opgaver 

der skal løses inden næste møde således at vi får fulgt op på div. Beslutninger. 

9. EVT.  

Referatet er godkendt af de tilstedeværende 

afdelingsbestyrelsesmedlemmer. 

 


