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Referat fra Bestyrelsesmøde afd. 604  

Nordlys 29. oktober 2019 

 

 

Referent:  Mohamed 

Til stede: Brian, Camilla, Anne-Lise, Asger, Martin, Mohamed B, 

Yusef 

Fravær: Mohamed L., Anni 

 Overskrift Indhold 

0 Generelt  

1 Valg af ordstyrer og 

referent (alle) 

Brian ordstyrer, Mohamed Referent 

2 Godkendelse af sidste 

referat (alle) 

 

 

Godkendt 

3 Inspektør/varmemester 

(driften) 

Martin fortalte at der pt. er travlt med flytninger 

4 MgO 

(driften) 

Pga. fravær af Jesper udskydes dette punkt til næste møde. 

5 Affaldsløsning 

(alle) 

 

Jesper fraværende og status på punktet afventes til næste bestyrelsesmøde. 
 
Etablering er pt. i gang og kan mærkes hos beboerne pga mindre plads på fællesarealer 
og Parkering.  

6 Nyt fra OB 

(bestyrelsen) 

Bestyrelsen vil efterspørge vedrørende nyheder og status. Hvordan formidles nyheder fra 
OB. 

 

7 Legepladser og grønne 

områder 

(bestyrelsen) 

Bestyrelsen er gået igang med at indhente tilbud og afsøge mulighederne via. Sitevisits 
for at indhente inspiration 

 

8 Parkering 

(bestyrelsen) 

 

Der blev set på forskellige muligheder ift optimering af p-pladser bl.a. ved højhusene, 
hvor der kan etableres flere pladser. Det ses der nærmere på. 

Mohamed bragte forslag om at den ene af køreretningerne ved lavhusene sløjfes og der 
derved bliver frigivet flere parkeringspladser. Det vil også medvirke til at bilister kører 
mere forsigtigt. Det ses der nærmere på. 

Pt. er der mange buggesager i gang i BNV derfor vil det først være relevant at få igangsat 
optimering af P-pladserne når der er kommet mere ro på de andre sager. 
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9 Overvågning 

(bestyrelsen) 

Martin er i gang med at indhente tilbud. Punktet fastholdes til næste møde 

10 Dørtelefon med kamera 

(alle)  

Martin er i gang med at indhente tilbud. Punktet fastholdes til næste møde. 

11 Fælleshuset 

(alle) 

Renovering af fælleshuset påbegyndes i vinterperioden. Bestyrelsen vil gerne vide mere 
om status samt hvad ændringerne indeholder. 

12 BB Afdelings 

hjemmesiden 

Der står en del irrelevant og gammel info som skal fjernes fra hjemmesiden. 

13 Beboersager Iab. 

14 Indgående forslag og 

Eventuelt 

Der skal anmodes om cykelrazzia (oprydning i cykler) 

15 Næste møde  

 


