
 Brøndby Boligselskab AFD. 604 Brøndby Nord Vej 211. 

Bestyrelsen Afd. 604 BB Bestyrelsesmøde 

Referat fra bestyrelsesmøde D 25/8 2020. 17:00 Nordlys fest sal 

1. 17:30 mødestart. 

2. Valg af ordstyrer.  

Anne-Lise 

3. Valg af referent.  

Camilla 

4. Godkendelse af referatet. 

Godkendt.  

5. Nyt fra ejendomskontoret 

Punkt 1: Udførte aktiviteter 

Hække er blevet klippet, mangler dog mellemhække. 

Belægning på bakken mellem 72 og 82 er rettet op og skiftet. 

Indgangspartier ved at blive oprenset for ukrudt. 

Der er blevet rodfræset oppe ved boldbanen. 

Punkt 2: Kommende aktiviteter 

Cykelskrot afhentes i uge 37 

Punkt 3: Information 

MGO er snart ved vejs ende. 

Jeg har haft møde med institutionslederen og folk fra kommunen vedr hegnet som er ud 

mod Borgmesterstien. 

Stadig i gang med at undersøge kloakker, en større sag, som er meldt til Tryg. 

Varmecentral i gård 1 er under renovering t.o.m uge 42 

Punkt 4: Personale 

Vi har 2 mand fra Beautiful Garden indlejet, og de gør det super godt. 

Tommy og Barnes ferie t.o.m uge 36 

Punkt 5: Grønne arealer 

Der bliver fortsat arbejdet med og på, at komme i bund.  

Punkt 6: Henstilling/klage skrivelse 

Punkt 5: Økonomi 

Jack informerer omkring hvad der er brugt på forskellige kontier og havd der er tilbage.  
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Punkt 7: Spørgsmål 

Driften ønsker separat telefontid og kontortid. Godkendt af bestyrelsen 

 

6. Nyt fra administration 

Brug af mundbind er blevet indført blandt personale og medarbejdere i marken, og 
det gælder også de samarbejdspartnere som der samarbejdes med og som skal ind 
i lejlighederne. Varmemestrene og førstemændene i Brøndby boligselskab skal på 
syns kursus, så der syns ens over det hele. Der har været besøg fra lommepenge 
projektet, og der har været en henvendelse fra Brøndby nord.  

Bestyrelsen er fortsat meget utilfredse med Anders Andersen og har flere gange 
fremsendt dokumentation. Der skal været udbudsrunde omkring rengøring, og der 
er kommet en ny måde at lave udbudsrunde på og den måde skal afprøves. Anders 
Andersen forsætter derfor til den 30. nov. Da det er vigtigt der afsættes tid til at 
finde det rette firma til de rette behov ift rengøring i afdelingen 

7. mgo plader 

De siger at der er 4 uger endnu end de er færdige med projektet.  

8. Projekt log 

Der er blevet lukket et projekt vedr. de grønne arealer. 

Flere projekter er blevet drøftet. 

9. Legepladser og grønne områder. 

Emme blev debatteret 

10. Parkering. 

Emnet blev debatteret. Det er konstateret at flere parkerer deres biler her selvom de 
ikke har adresse i BNV. Der mangler P-pladser og ofte ses det at båsene står 
tomme alligevel. Der arbejdes på nye P-regler i hele matriklen.  

11. Fælleshuset Nordlys 

Der skal tages kontakt til Marie omkring ugemenu og den skal ligges ud om 
torsdagen 

12. Haveregulativ. 

Der vil blive holdt et møde omkring dette punkt. Der skal oprettes et udvalg. 

13. BB afd. 604 Hjemmeside. (forslag)  

Opdatering af telefontid og personlig henvendelse til varmemesterkontoret  

Man arbejder stadigvæk på forbedringerne af hjemmesiden. 

14. Kommende arrangementer. 

Repræsentants møde 

15. Afdelingsmødet:  



 Brøndby Boligselskab AFD. 604 Brøndby Nord Vej 211. 

Aflyst på ubestemt tid pga. corona/ covid 19 

16. Næste bestyrelsesmøde: 

Hvem skal indbydes til dette?? 

Lisbeth, Martin Jan og Jack fra administration 

17. indgående forslag. 

Ingen er kommet. 

18. Nyt køkken i lejligheder der har været væggelus (Anne-Lise) 

Det er beboeren selv der skal kontakt til administration omkring nyt køkken.  

19. E.v.t. 

Bord og bænk ved 82. 

20. Punkter til næste møde 6/10-2020  

Mødet bliver rykket grundet repræsentantskabsmøde den 29. september 2020 

Bliver afholdt på zoom grundet corona/ covid 19.  

21. Slut  


