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Bestyrelsen Afd. 604 BB  

Bestyrelsesmøde 

Referat fra mødet D 26/5 2020. 18:00 Nordlys fest sal 

• 17:30 mødestart. 

• Valg af ordstyrer.  

Anne-Lise 

• Valg af referent.  

Camilla  

• Godkendelse af referatet.  

Godkendt.  

• Nyt fra ejendomskontoret 

Ny mand starter tirsdag den 2. juni, han har været ansat før og selv søgt tilbage 
igen. 

Marco kommer tilbage til afdeling 604 efter sygdom. 

Da der er sket meget på borgermesterstien og der kommer til at ske mere. 

Der er kommet mange positive henvendelser omkring stien, mange synes det er 
blevet flottere og mere sikkert at gå der nu. 

Man er i dialog med institution Nordstjernen omkring træer og buske som har vokse 
sig vild på borgermesterstien. 

Der er blevet fældet birketræer, og der mangler et træ ved nordstjernen som bliver 
fældet hurtigst muligt. 

Der blev snakket om at man skulle skifte køretøj ud med eldrevet køretøj når de 
andre maskiner går i stykker og ikke kan laves mere. 

Molokken ved 157 skal rens og tømmes da en skraldemand er kommet til at tømme 
affaldet ud i molokken ved en fejl. 

Der blev snakket om hvad man kan gøre ved containergårdene.  

Cykelrazzia er i gang, og det har pyntet flere steder. 

Man vil tynde ud på bakken hvor flagstangen står. 

• Projekt log 

Jan fortæller at man vil sætte nogen ting i gang så tingene kommer i gang i år. 

Bestyrelsen har gennemgået et fælles to do liste sammen med driften.  

Jan fortæller hvordan det går oppe på administration og hvordan de fordeler de 
forskellige opgaver imellem sig. 

• Legepladser og grønne områder 
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Der blev snakket om de ting som man udsætter til næste år eller når der er penge til 
det. 

De legeplads som man har lavet aftale om, bliver sat i gang i år og så bliver tingene 
færdig indenfor kort tid. 

Alle synes de grønne områder ser flottere ud. 

• Parkering. 

Jan er i gang med at snakke med firmaer. 

• Fælleshuset Nordlys.  

Åbner igen den 2. juni 2020, med dagens ret og smørrebrød.  

Udlejning af fælleshuset er oppe og kører igen. 

• Haveregulativ.  Hvad må der / må der ikke opstilles af legeredskaber, motions 
redskaber og lignende i haverne 

Der bliver snakket mere om det. 

• BB afd. 604 Hjemmeside. (forslag)  

Information om Nordlys’ åbningstider f.eks. 

• Kommende arrangementer. 

Ingen.  

• Afd. mødet. 

Bliver afholdt den.1 sep. 2020 

• indgående forslag. 

Ingen.  

• E.v.t. 

Dagsorden ud en uge før mødet. Invitere Jan og Jesper til næste møde. 

• Punkter til næste møde 23/6 2020 

Nyt fra administrationen 

mgo plader 

 

• Slut.  

 

Fremmødt var :Jan forretningsfører, Martin varmemester, Brian formand, Mohammed, 
Anni, Anne-Lise og Camilla 


