
 
 

Bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Bryggerparken d. 10. Juni 2008 
 
 
Tilstede på mødet var: 
 
Martin Frederiksen  ( nr. 21 ) George Nielsen (Nr. 23 )    Bjarne Hoeg-Hansen ( Nr. 3 )       
 
Birgitte Friis Mikkelsen  ( Nr. 8 )   Michael Hauge ( Nr. 14 )  
 
Referent: Michael  ( nr. 14 ) 
 
Dagsorden var som følger: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Fordeling af bestyrelsesposter 
3. Henvendelser fra beboere 
4. Budget 
5. Fællesarealer  
6. Status på igangsatte aktiviteter / projekter 
7. Eventuelt 

 
 
Martin blev budt velkommen til bestyrelsen i E/F Bryggerparken. 
 
AD 1: Godkendelse af referat fra den 11. september 2007 
 
Referatet blev godkendt enstemmigt og uden bemærkninger. 
 
AD 2: Fordeling af bestyrelsesposter 
 
Bestyrelses konstituerer sig som følger : 
 
Formand   : George ( Nr. 23 
Næstformand  : Birgitte ( Nr. 8 )  
Kasserer  : Bjarne ( Nr. 3 ) 
Bestyrelses medlem : Martin ( Nr. 1 ) 
Bestyrelses medlem : Michael ( Nr. 14 )  
 
AD 3: Henvendelse fra beboere 
 
Niels Jørgen og Gerda Rostgaard i nr. 10 har bedt om at få fyldt ujævnheden mellem fortov og parkeringsplads i Rød 
gård. Dette vil blive foretaget så hurtigt som muligt.  
 
Bestyrelsen henstiller til at beboerne får givet træværket på trappeopgangene olie inden udgangen af August. Olie og 
pensler kan fås ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen. Manglende behandling af gelændere vil blive udført af 
maler på de berørte beboeres regning og vil blive opkrævet i forbindelse med fællesudgifterne for 4. kvartal.  
 
AD 4: Budget 
 
Udgifterne indtil nu er i overensstemmelse med forventet budget.  
 
 
 
 



AD 5: Fællesarealer 
 
Som besluttet på Generalforsamling er der nu opstillet fodbold mål op på fællesarealet.  
 
Havedagen i efteråret 2008 bliver 2. lørdag i September. Arrangementet bliver som sidst fra 10 til 16.  
 
Der er til brug på arbejdsdagene anskaffet nogle haveredskaber samt en elektrisk hække klipper. Disse kan lånes ved 
henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Listen over redskaber m.v som kan lånes kan findes på hjemmesiden.  
 
AD 6: Status på igangsatte aktiviteter / projekter 
 
Der er pt. ikke nogen igangværende aktiviteter / projekter. 
 
 
AD 7: Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
George Nielsen    Birgitte Friis Mikkelsen  Bjarne Hoeg-Hansen 
Formand   Næstformand   Kasserer 
 
 
 
Michael Hauge   Martin Frederiksen 
Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem    
 
  
 
Underskrevet referat forefindes I bestyrelsesprotokollen. 
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