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Dagsorden for møde for Organisationsbestyrelsen for Brøndby Boligselskab 

 

 

 

 

Dagsorden. Mandag den 22. juni 2020, kl. 17:00 på Cafe Perlen 

Deltagere fra OB: 

 

 

Deltagere fra administratio-

nen  

 

1 Godkendelses af refera-

tet fra sidste OB-møde 

 

 

2 Orientering fra udvalge-

ne 

 

Bilag 725 – Referat fra mødet i forretningsudvalget 9. juni 2020 (O). 

3 1. Forretningsfører 

2. Driftschef 

3. Forvaltningskonsulent 

 

 

 

Orientering fra administrationen. 

1. Forretningsfører 

General status (O) 
 

• Bilag 726 – Arbejdsområder for ledelsen i Brøndby Boligselskab (O). 
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, at den tager ar-
bejdsområderne til efterretning. 

 

• Bilag 727  - Orientering om ansøgning om kulturlaboratorium i Brøndby 
Strand Parkerne (O). Teknik- og Miljøudvalget godkendte på deres møde 
den 20. maj 2020, at forvaltningen sender ansøgningen i partshøring af na-
boer ultimo maj/primo juni og forelægger spørgsmålet til politisk behand-
ling efter sommerferien. 

 

2. Driftschef 

General status (O) 
Firmaet Konsus præsentere grønt regnskab for Brøndby Boligselskab. 

 

3. Forvaltningskonsulent 

          Præsentation af Jack Hammerlund Havmand 
 

4 Orientering fra forman-

den  

•  General status (O) 

 

• Bilag 728 – Indstilling om det gode boligliv (D). Forretningsudvalget indstiller 

til organisationsbestyrelsen, at den drøfter indstillingen. 

 



side 
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• Bilag 729 – Indstilling om sammenlægning af afdelinger i Brøndby Boligsel-

skab (D) 
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, at den drøfter ind-
stillingen. 

 

• Bilag 730 – Brev til boligministeren om revidering af udbudsloven (O). 

 

• Bilag 731 – 734: Tilbud på vagtordning i boligafdelingerne (G) 

Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen, at den behandler øn-

sket tilskud fra Brøndby Boligselskab om vagtordning, der afholdelse af selska-

bets arbejdskapital. 

 

 

5 Byggeudvalget HP 4 ved 

Michael Buch Barnes 

 

 

6 Lejerbo 

  

 Bilag 735- Referat af Hovedbestyrelsesmødet den 18. maj 2020 

7 Afdelingerne 

 

 

8   Emner til næste OB-

møde 

 

 

9  Projekter Bilag 736 - Brandtomten Nykær 61 (G).  
Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, at den behandler 
sagen med købsaftale. 

 

 

10  Brøndby kommune Bilag 737 – Kommunalbestyrelsen godkendelse af forståelse med Brøndby Bo-

ligselskab om eventuel udvidelse af udlejningsaftale med en kommunal anvis-

ning på 100 % i afd. 607 Hallingparken (O). 

 

11  Eventuelt 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Forretningsfører 

 

Jørgen K. Rasmussen 


