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Referat fra Bestyrelsesmøde afd. 604  

Nordlys 28. januar 2020 

 

 

Referent:  Mohamed B,  

Ordstyrer: Camilla 

Til stede: Brian, Camilla, Anne-Lise, Kenn, Martin, 

Mohamed B, Michael B. Barnes 

Fravær: Mohamed L., Josef 

 Overskrift Indhold 

1 BB formand 

Michael Buch 

Barnes 

MBB præsenterede ”gademedarbejder”- konceptet samt hvilke omkostninger der er 

forbundet med det såfremt vi vælger løsningen i BNV. Der er tale om opsøgende 

medarbejdere, der kan lægge låg på risikable episoder. Det er aftalt med MBB at han 

sender en opgaveliste til inspiration. MBB: Der skal påregnes omkostninger på 1 

årsværk, samt lokale til ophold. 

 

Kommende afdelingsmødes årsberetning skal udarbejdes og sendes ud til beboere. 

2 Valg af ordstyrer Camilla 

3 Valg af referent Mohamed 

4 Godkendelse af 

referatet 

Godkendt 

5 Nyt fra 

Varmemester 

Martin vedr. 

byggeri, MGO samt 

div. 

• Martin orienterede om væggelus 

• MGO byggesagen kører efter tidsplanen 

• Der er kommet lys ved kildesortering og skaktene lukkes medio februar 

• Der pågår pt. En teknisk gennemgang af området 

• Ny dørtelefon: de nuværende dørtelefoner virker dårligt. Bestyrelsen er bedt 

om at vende tilbage med en specificeret kravspecifikation på nye dørtelefoner. 

• Cykel razzia: Effektueres snart 

• Ekstra kælderrum: Bestyrelsen vil vide hvad de ekstra depotrum/kælderrum 

benyttes til. Martin undersøger 

 

6 Legepladser og 

grønne områder 

• Bestyrelsen er noget langt med projektet og der ses pt. På en omfattende 

helhedsløsning. Legeplads skal ikke kun omfatte børneleg men også indeholde 

udstyr til de voksne. 

 

7 Parkering • Fortsat store problemer med folk der parkerer oppe på fortov og cykelstier. 

• Udfordringer med eksisterende p-selskab der virker mere inaktive. Kontrakten 

undersøges. 

8 Indgående forslag • Iab. 
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9 Eventuelt • Bestyrelsen udarbejder en projektlog som skal samle og skabe bedre overblik 

over  de forskellige projekter. Loggen skal være fast punkt på dagsorden. 

10 Næste møde • 25. februar 2020 kl. 1730 

 


