
 
 

Bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Bryggerparken d. 8. April 2008 
 
 
Tilstede på mødet var: 
 
Formand: Anne Lise ( nr. 28 ) Næstformand: George Nielsen (Nr. 23 )    Kasserer : Bjarne Hoeg-Hansen ( Nr. 3 )       
 
Bestyrelsesmedlem: Birgitte Friis Mikkelsen  ( Nr. 8 )   Bestyrelsesmedlem: Michael Hauge ( Nr. 14 )  
 
Referent: Michael  ( nr. 14 ) 
 
Dagsorden var som følger: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Henvendelser fra beboere 
3. Budget 
4. Fællesarealer  
5. Status på igangsatte aktiviteter / projekter 
6. Eventuelt – Herunder generalforsamling 2008 

 
 
AD 1: Godkendelse af referat fra den 19. februar 2008. 
 
Referatet blev godkendt uden kommentarer. 
 
AD 2: Henvendelse fra beboere 
 
Der har være vandskade i blok 2. Skaden er anmeldt til bygningsforsikringen. 
 
Flere beboere klager over at ventilationsristene i gavlene er i stykker og larmer når det blæser. HHM har pligten til at 
udbedre dette. Birgitte kontakter HHM og rykker for at dette bliver udført. 
 
AD 3: Budget 
 
Det foreløbige budget er overholdt og forventes endeligt godkendt på generalforsamlingen den 17. april 2008.  
 
AD 4: Fællesarealer 
 
Den årlige havedag udskydes som følge af Kristi himmelfartsdag og pinsen til 3 weekend i maj, nærmere bestemt 
lørdag d. 17. maj 2008. Havedagen vil i år blive brugt til almen oprydning samt lettere vedligeholdelse. Der vil blive 
afholdt fælles frokost. Indkaldelse fremsendes til beboerne snarest.  
 
Med baggrund i den lille deltagelse ved sidste havedag, fremstiller bestyrelsen på Generalforsamlingen forslag om 
indførelse af udeblivelsesgebyr på kr. 200,00.  Dette sendes til afstemning. 
 
AD 5: Status på igangsatte aktiviteter / projekter 
 
Der er pt. ingen igangsatte aktiviteter eller projekter. 
 
AD 6: Eventuelt 
 
 Ingen punkter under aktuelt. 
 
 



 
 
 
 
 
Anne Lise Guldmark  George Nielsen   Bjarne Hoeg-Hansen 
Formand   Næstformand   Kasserer 
 
 
 
Birgitte Friis Mikkelsen  Michael Hauge 
Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem    
 
  
 
Underskrevet referat forefindes I bestyrelsesprotokollen. 
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