
 Brøndby Boligselskab AFD. 604 Brøndby Nord Vej 211. 

 

Bestyrelsen Afd. 604 BB  

Bestyrelsesmøder 

 

Referat fra mødet D 24/11 2020. 17:30 i Bestyrelseslokalet 

1. 17:30 mødestart. 

2. Valg af ordstyrer.  

Anne-Lise 

3. Valg af referent.  

Camilla 

4. Godkendelse af referatet.  

Godkendt 

5. Nyt fra ejendomskontoret 

Der har ikke været nogen fra ejendomskontoret til stede så vi har intet at berette. 

Vi har ikke modtaget nogen informationen fra dem. 

6. Nyt fra administration 

Der har ikke været nogen fra administration til stede så vi har intet at berette. 

Vi har ikke fået nogen informationen fra dem. 

7. Projekt log 

Der er kommet spritdispenser op i opgange og ved affaldsstationerne. 

Vi afventer svar fra administrationen omkring, dørtelefon, overvågning, rengøring og 
sikkerhedsdør. Resten er gennemgået og snakket nogen ting igennem. 

Vi ønsker at få vores eget rengøringsfirma, så vi kan få gjort ordentligt rent. 

8. Legepladser og grønne områder. 

Vi afventer svar fra administration vedr. legeplads igangsættelse. 

9. Parkering. 

Nye regler er udskudt til marts grundet Corona udfordringer. 

10. Fælleshuset Nordlys 

Der er blevet sendt besøgstal rundt i bestyrelsen. Der er godt besøgt men pga. 
Corona er der kun take away i øjeblikket.  

Lyskæde og pynte gran skal sættes op inden 1 advent.  

11. Nye køkkener: Med deltagelse af administrationen. 
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Aftalen er opsagt og der skal foretages urafstemning for/imod. Bestyrelsen ønsker 
at se hvilke køkkener der kan tilbydes via råderetten 

12. E.v.t. 

- Konkurrence om flotteste, kreativt og pæneste julepynt udsmykkes. Undersøg om 
Lisbeth på kontoret vil gå rundt og tag billeder.  

- Vi vil gerne have en advokat ud som kan fortælle omkring regler om klager over 
overtrædelse af husorden.  

- Skal snakke med kontoret omkring ventilation, da der kommer flere klager omkring 
at de ikke virker ordentligt. 

- Der skal laves et årshjul omkring traditioner og ting der skal gøres til bestemte 
tidspunkter.  

- Plogging i januar/februar (afhænger af Corona situation)  

- Der er blevet ansat en aktivitetsmedarbejde i administration som skal arbejde i 
afd. 601, 603 og 604.  

- Der bliver afholdt bestyrelsesmøde sidst i december. 

13. Punkter til næste møde 26/1 2021 

Skiltning af: knallert, luftning af hund, alle slags skilte om forbud. 

Bord og bænke.  

14. Slut kl. 20:30 

  


