
Referat 

Bestyrelsesmøde 

Afdelingsbestyrelsen Stenbjerggård 

Mødet finder sted i glashuset Østergården 19 a 2635 Ishøj 

Tirsdag d. 5 November 2019 klokken 17.00 

Deltagere: 

Formand Johnny Jensen 

Næstformand Maria Bundtofte afbud 

Kasserer Poul Erik Christensen 

Best. Medlem Susan Schumann  

Best. Medlem Simon Larsen 

Suppleant Flemming Borresen 

Suppleant Kjeld Jørgensen 

 

Pkt. 1 Referat 

Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat godkendt enstemmigt  

 

Pkt. 2 Valg af ordstyrer 

Ordstyrer Johnny Jensen 

 

Pkt. 3 Valg referent 

Poul valgt  

 

Pkt. 4 Nyt fra formand/næstformand 

A. Der er indkøbt juletræ, som skal pyntes op d. 29 November, det forventes at  

Alle møder op, hvis de kan og hjælper med at pynte juletræet op, det starter  

Kl. 10.30. 

 

 



B. Episoden med Poul og Jan, på Facebook, blev vendt. 

C. Ny praktikant er startet i Glashuset, hun hedder June og skal stå for køkkenet. 

Foreløbig for 4 uger. 

D. Orientering om møde med AAB vedrørende fremtidigt samarbejde, mødet gik  

Godt. Der er en invitation om at komme forbi d. 29 november kl. 17.00, til et  

AAB arrangement. Derudover en snak om samarbejde om en fastelavnsfest. 

 

E. Brunata udskiftning af målere, der er en del klager og en del der ikke har fået  

Skiftet, nogle kan ikke få bagbeklædningen på igen. Formanden er indover og  

der bliver taget hånd om det. 

 

F. Fibia er i fuld gang, der er sat skinner op inde fleste opgange, det har larmet  

en del, men de er i gang.  

 

Indkomne beboer forslag 

Der er ingen forslag 

 

Indkomne ansøgninger fra beboere/udvalg 

Der er ingen ansøgninger 

 

Pkt. 5. Nyt fra ejendomskontoret 

Der er intet kommet. 

 

Pkt. 6 Bestyrelsesrunden 

Kjeld: Hjemmesiden 

Den kører upåklageligt 

Flemming B : Affalds sortering, status 

Der er intet. 

Pkt. 7 Parkeringsudvalget 

2 bøder annulleret ellers intet. 



Pkt. 8 Det grønne udvalg 

Sidste møde i år er 6 november, ellers ligger vi lidt stille, vi kalder det 

Vinter pause.  

 

Pkt. 9 Næste møde 

Den 3 december kl. 17.00 

 

Pkt. 10 Relevante møder 

Der er møde på kommune d. 20 november, Maria og Johnny deltager. 

Byggeudvalgsmøde 26 november 

Bestyrelsesmøde i helhedsplanen, Johnny deltager. 

 

Pkt. 11 Kontorvagter 

Den 6 november Simon Larsen 

Den 13 november Kjeld Jørgensen 

Den 20 november Johnny Jensen 

Den 27 november Susan Schumann 

 

Pkt. 12 Eventuelt 

Simon Larsen er fraflyttet Stenbjerggård og træder dermed ud af bestyrelsen, 

En af suppleanterne tager over, på mødet i december afgøres det om hvem 

det bliver.  

Simons sidste opgave for boligselskabet bliver kontorvagten 6 november. 

Togklubben har glashuset 22 og 23 november og toget vil køre lørdag fra  

Kl. 12.00 til kl. 17.00. Der vil være kaffe, te og lidt kage. 

 

 

Sendt fra min iPad 


