
Til beboerne i Brøndby Boligselskab, afd. 609-0, Bøgelunden 
I henhold til Brøndby Boligselskabs vedtægter § 14, stk. 1., indkaldes hermed til 

ordinært afdelingsmøde 

 
 

25-04-2022 

 

Tirsdag 3. maj 2022, kl. 14.00 i Café Perlen, Hallingparken 5. 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Valg af stemmeudvalg 

4. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for 2021 

5. Godkendelse af regnskab 2021 

6. Godkendelse af budget 2023 

7. Behandling af indkomne forslag  - ingen indkomne forslag 

8. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

8.A Valg af afdelingsformand frem til ordinært afdelingsmøde 2024 

Leif Henriksen 

8.B Valg af 1 bestyelsesmedlem frem til ordinært afdelingsmøde 2024 

Kurt Nielsen  

8.C Valg af to suppleanter frem til næste ordinære afdelingsmøde 

Suppleant 

9. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer – (Det er tidligere blevet besluttet at valget sker af 

og blandt bestyrelsens medlemmer på det først kommende møde i bestyrelsen. Derfor skal der ikke 

vælges, men punktet tydeliggøres) 

10. Eventuelt 

 

Der vil blive serveret te og kaffe til mødet samt øl og vand og smørrebrød efter mødet.  
 

Medbring sundhedskort til mødet som gyldig dokumentation for at deltage som beboer på 
afdelingsmødet. 

 

 

Med venlig hilsen  

Afdelingsbestyrelsen   



 

Årsberetning for afdeling 609 Bøgelunden  

Under økonomigennemgang med forvaltningskonsulenten viste det sig, at afd. 609 havde et 

beløb til arrangementer på kr. 5000, som kunne bruges til bl.a. en julefrokost, hvis der var 

stemning for det, og det var der. 

Til den fælles julefrokost den 15. november i Perlen deltog 18 personer. Det blev en stor succes med 

deltagelse af næsten alle beboere samt evt. pårørende. Dog måtte en melde afbud, da vedkommende ikke 

kunne fremvise coronapas, som var påkrævet (øv). Som en overraskelse havde Ove Stage fremtryllet en 

harmonikaspiller, der underholdt med julemelodier. 

Den 7. december var der afdelingstjek, hvor følgende arbejder blev planlagt til 2022:  

Udføres 1. halvår 2022:  

Bede ved skur nedlægges og erstattes af fliser og stor flad plantekrukke.  

Bede i havesiden nedlægges og erstattes af fliser.  

Eternitplader afrenses for alger og snavs.  

Nedløbsrør ved nr. 56, 64 og 72 drejes ud mod bøgehæk.  

Skæv brønd og terrassefliser rettes.  

Lav bøgehæk og låge opsættes for at afgrænse areal, så man føler, at man har en lille privat have. Dette er 

dog betinget af en juridisk vurdering om det lovlige i at inddrage fælles areal til dette formål. 

Vigtig aktion 1-3 mdr.: 

Postkasser afrenses for alger og snavs.  

Træer beskæres, så de ikke er til gene for gående (er sket).  

Lyskæde til flagstang (juletræ) indkøbes. Det var til stor glæde for beboere og gæster, da det var meget flot. 

Murværk ved lille bro:  

Der indhentes tilbud på maling af muren, og ligeledes skal der rejses forslag til ny beplantning langs 

murværk. Forslag og økonomi fremlægges for bestyrelsen. 

Derudover arbejdes på at fjerne beplantning mod vej og erstatte den med græs for at komme rotter til livs. 

Deltagerne i afdelingstjekket var driftschef Jan Forsberg og inspektør Sune Rasmussen samt 

afdelingsformand Leif Henriksen. 

Jeg har desuden deltaget på div. driftsgruppemøder og strategiseminar på afd. 609's vegne og forsøgt at 

fremføre vores håb og planer for fremtiden. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Leif Henriksen, formand for afd.  609 Bøgelunden 
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