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Dagsorden bestyrelsesmøde afd. 604  

Nordlys 25. Juni 2019 

 

Kl. 17:30 – 19:45 

Til stede: Best.: Mohamed B, Anni, Brian, Helle, Mina, Camilla, 

Anne-Lise 

 

Til stede fra adm.: Kenn, Jesper, Asger 

 

Fravær: Yousef, Mohamed Laroub 

 Overskrift Indhold 

0 Information Helle flytter fra BNV og fratræder derfor bestyrelsen med udgangen af juli 2019.  

 

Brian bliver efterfølgende ny formand.  

 

Helle skal have en stor tak for sit gode arbejde i bestyrelsen. 

1 Valg af møde/ordstyrer 

og referent 

Ordstyrer: Helle 
Referent:  Mohamed 
 

2 Nyt fra 

Administrationen 

i.r. 

3 Godkendelse af sidste 

referat 

Godkendt 

4 Aktivitets- 

Udvalget  

Brøndby Nord dag: 
Er i gang med at blive forberedt og der kommer en indkaldelse til beboerne indenfor 14 
dage. Arrangementet vil denne gang være en slags høstfest med opstilling af boder og 
loppemarked.  
 
Arrangementet vil blive holdt ved området omkring fælleshuset. Der holdes også 
forskellige konkurrencer, sækkeløb, fodboldturnering mm. 

5 Legepladsudvalget Der er flere ting i omløb (idé fasen). Bl.a. bedre udnyttelse af det store græsområder 
mod brøndbyøstervej. 

6 Parkeringsudvalget Uddelte p-afgifter: Vi skal undersøge hvilken konto pengene kommer til. 

7 Nordlys  Udvikling af Cafeen er i idé fasen, og det planlægges at den udvides så der kommer mere 
siddeareal.  

Mht. udbuddet planlægges med at der skal være buffet. 

8 Nyt fra O.B. iab 

9 Overvågning Bestyrelsen er enige i at der skal mere overvågning til i BNV.  
 
Det vil øge trygheden blandt beboerne, samt hindre og reducere omfanget af uansvarlig 

opførsel hos nogle beboere.  
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Beslutning: Der skal indhentes mere info om regler vedr. overvågning, samt indhentes 

priser 
 
Beslutning: Der skal indhentes priser for opstilling af kamera ifm. nye dørtelefoner 

11 Eventuelt Hunde i BNV: Problemet er mere tiltagende og voksende i området. Det er et alvorligt 
problem og en klar overskridelse af reglerne. Flere overtagede lejemål bærer også 
tydeligt præg af at der har været hunde der er blevet ”luftet” indendørs. 

 
Beslutning: Der skal tages hånd om dette problem. Bestyrelsen vil invitere en jurist der 

skal rådgive om hvilke tiltag der kan og må foretages, så reglerne kan overholdes.  
 

  


