
 

1 

Dagsorden bestyrelsesmøde afd. 604  

Nordlys 26. Februar 2019 

 

Kl. 17:30  

Referent: Mohamed 

Til stede: Best.: Helle, Brian, Josef, Camilla, Kennan, Mohamed, 

Varmemester Lars Kristiansen 

Fravær:  

 Overskrift Indhold 

1 Valg af møde/ordstyrer 

og referent 

Ordstyrer: Helle 
Referent: Mohamed 
 

2 Ejendomskontoret Velkommen til Lars, som pt. er under et introforløb og har haft en del af tage sig til på 
relativ kort tid. 

Fokus på mere rengøring: renholdelse omkring området og det er mere synlige 
gårdmænd vi ser til dagligt. 

Skadedyr, bl.a. Pelsklanner rotter. Der gøres forskellige tiltag 

3 Godkendelse af sidste 

referat 

Godkendt 
 

4 Aktivitets- 

Udvalget  

Iab.  

5 Legepladsudvalget Aftale med Unica vedr. legepladsfaciliteter og der ansøges om byggetilladelse som er 
godkendt. 
 
Etablering af legelads i nr72 går i gang inden marts  
De to mål på banen ved det store græsareal: Der etableres jerngitter i stedet for net der 
typisk klippes over/rives i stykker. 
 
Undersøgelse af legepladsaktiviteter for voksne, eksempelvis løbebane, motionsudstyr, 
pågår 
 
Babygyngerne ved forreste legeplads er fjernet og der er etableret almindelige gynger. 
Dette skal undersøges. 

6 Parkerings udvalg Ændring af tilladelser på skiltene så de er nemmere at forstå, samt så udefrakommende 
erhvervsdrivende ikke kan parkere her. Der er krav om registreringsattest samt 
dokumentation for at være beboer i BNV. 
 
P-reglerne mangler stadig at finpudses 
 
Beslutning: Bestyrelsen vil gerne have en statistik over afgifter samt besøgstider mm. 
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7 Nordlys  Beslutning: Fra uge 12 og frem skal der udelukkende køres, med smørrebrød til frokost 
og varme retter om aften. Derudover skal der være halal certificerede alternativer hvad 
angår smørrebrød 
 
Selskabslokalet: ”Manualen” som benyttes af beboerne er ikke tilstrækkelig. Thorsten 
bedes lave en bedre beskrivelse således at folk ved hvad de skal gøre for at komme ind, 
komme ud og benytte lokalet.. 

8 Nyt fra O.B. Sagen mht. opretning af MGO plader pågår stadig. 
 

9 Evt. Beslutning: Mindst 1 gang om måneden skal bestyrelsen være til rådighed for 
beboerhenvendelser. Det er aftalt at være sidste mandag hver måned kl 18-19. Start er 
25. marts. 

 

Afbud sendes til Helle 23988388 eller til 604.0@bbsek.dk senest en time før mødet – gerne tidligere.   


