
24.  

 

 

 

 7. oktober 2015 

 Sagsnr.: 12686-mkj 

 

  
   

Side 1 af 2 
 

Beslutningsreferat 

Emne: Renovering af Brøndby Boligselskab afd. 605, 606, 607 og 608 

Formål: Møde i byggeudvalget 

Sted: Hallingparken 2 Den 23.09.2015 Kl. 15.00–17.00 

Deltagere: Afd. 605 Brøndby Boligselskab 
Medlem Anette Jönsson 

Suppleant Lizzi Jeppesen 

Afd. 606 Brøndby Boligselskab 
Medlem Gert Hansen - afbud 

Suppleant Henning Pedersen 

Afd. 607 Brøndby Boligselskab 
Medlem Bent Rasmussen - afbud 

Suppleant Søren Sørensen 

Afd. 608 Brøndby Boligselskab 
Medlem Ramadan Nuredini 

Suppleant Laila Aastrøm 

Organisationsbestyrelsen Organisationsformand Michael Buch Barnes 

BB/Lejerbo 
Projektleder Line Eriksen, Lejerbo - afbud 

Beboerkoordinator John Frimann, BB 

HP4 kommunikation Ditte Clement Kristensen - afbud 

sbs rådgivning (ref.) Martin Kjølby 

 

Punkt Indhold 

 

1. Velkomst MBB bød velkommen, og takkede for et fint fremmøde. 

Dagsorden, samt seneste referat (møde afholdt den 02/09) blev 

godkendt uden bemærkninger. 

MBB orienterede om, at Henrik Kristensen er fratrådt sin stilling i 

Brøndby Boligselskab. Henrik Kristensens opgaver i forhold til HP4 

lægges nu trygt i hænderne på Line Eriksen. 

 

2. Orientering om næste 

møde i FBU 

Martin Kjølby orienterede om dagsordenspunkter og indhold på det 

kommende møde i FBU, der afholdes den 29/09. 

Mødets hovedpunkt er Domus’ præsentation af den tilrettede 

designmanual – med fokus på de punkter, hvor afdelingernes 

kommentarer har medført væsentlige ændringer. 

Efter mødet: Domus’ præsentation og de rettede opslag er den 02/10 

lagt på i-Binder. 

 

3. Fastsættelse af 

beboermøde i november 

Der blev talt om de nøjagtige datoer for afholdelse af de besluttende 

beboermøder om godkendelse af designmanualen. Følgende datoer 

blev meldt ind for BBs fire afdelinger: 

Mandag den 16/11: Afd. 608 

Tirsdag den 17/11: Afd. 605 

Onsdag den 18/11: Afd. 606 

Torsdag den 19/11: Afd. 607 
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Efter mødet: John Frimann har den 01/10 udsendt en mail til 

afdelingsformændene med indkaldelse og dagsorden til møderne. 

 

4. HP4-kommunikation Ditte havde meldt afbud til mødet. John Frimann fremlagde på vegne 

af Ditte en orientering om status på den fælles HP4-kommunikation: 

HP4 Update er klar til tryk, og omdeles i næste uge. 

Genhusningspjecerne er kommet fra layouteren, klar til første 

tilretning. 

Informationsmaterialet er i proces. Ved indhentning af kontroltilbud 

har jeg valgt et billigere firma, som kan løse opgaven hurtigere. Burde 

være klar til Kommunikationsudvalgets kommentarer i næste uge.  

Gårdrundtur er i Rheumpark i denne uge (tirsdag, onsdag, torsdag) 

koblet med Netværkskontorets sundhedsindsats – får fat i mange 

børnefamilier, som ikke har været til møder eller telt-arrangementer. 

 

5. BB-kommunikation John Frimann orienterede om status på BB-kommunikationen: 

Der er afholdt møde med købmanden i Hallingparken. JOF har udsendt 

referat af mødet den 17/09. 

Arbejdet med ”De fire BB’ers byggeavis” følger den tidsplan, der er 

skitseret i mail fra JOF den 28/09. 

 

6. Status vedr. vindturbiner MBB orienterede om, at tankerne om alternative energiformer i BB, 

herunder vindturbiner, fastholdes. Der skal dog findes en ny 

ankerperson efter Henrik Kristensens fratræden. Der vil komme mere 

information om dette, når aftalerne er på plads. 

 

7. Status vedr. glassalen MBB orienterede om, at planerne om ombygning af glassalen er sat i 

bero, indtil der er enighed om forudsætningerne. 

 

8. Eventuelt JOF udleverede en trykt mappe med produktdatablade om 

facadepaneler fra firmaet Ivarsson. Materialet er foreløbigt til 

orientering og inspiration. BBs byggeudvalg træffer beslutningen om 

facadematerialet i samarbejde med de kommende totalrådgivere. 

 

MKJ udleverede 3 stk. farveplot med farvesætning af facaderne iht. 

designmanualen (som vist på FBU-mødet den 08/09). BB har lagt sig 

fast på en farvenuance svarende til anden farve set fra venstre. 

Nuancen kommer dog til at afhænge meget af materialet (se vedlagte 

læsevejledning fra Domus). BBs byggeudvalg træffer beslutningen om 

farverne i samarbejde med de kommende totalrådgivere. Farvevalget 

bliver ikke lagt op til beslutning blandt beboerne. 

 

MBB orienterede om, at Christine Brøgger (phd-studerende) inviteres 

til at deltage i BBs møder fremadrettet. 

 


