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Bestyrelsen Afd. 604 BB Bestyrelsesmøder 

 

referat fra mødet D 28/4 2020. 19:00 via Messenger 

• 19:00 mødestart. 

Fremmøde: Anni, Anne-Lise, Mohamed, Brian og Camilla 

• Valg af ordstyrer.  

Anne-Lise 

• Valg af referent.  

Camilla 

• Godkendelse af referatet.  

Godkendt  

• Nyt fra ejendomskontoret 

Der er fuld fokus på de grønne områder, og vi får faktisk mange positive tilkendegivelser omkring de 

ting som vi laver, så det er dejligt. 

Det er bl.a. fældning af birketræer og at Borgmesterstien bliver ordnet. 

På bakken mellem højhusene er vi også igang med at tynde ud i de runde bede/buske som er der. 

Meningen med det er, at vi nemmere kan vedligeholde og holde det pænt efterfølgende. 

Der er stadig lidt udfordringer med væggelus rundt omkring, men det ser ud til, at det går den rigtige 

vej. 

Alle mand er tilbage på arbejde i denne uge, men vi tager selvfølgelig stadig vores forholdsregler 

omkring Corona. 

Inden længe sætter vi gang i en cykelrazzia, og jeg har også været rundt i en del opgange 

efterhånden, med skrivelser omkring cykler, legetøj, barnevogne m.m. der bliver stillet i foyer og 

under trapper. 

Vi har indkøbt nye flag til afdelingen, da de gamle var flossede og ikke særlig pæne. 

Det begynder heldigvis at blive lidt bedre omkring brugen af den nye affaldssortering, og der er ikke 

konstateret brug af skakte det sidste stykke tid, så det er vi jo glade for. 

Rotteboligen i 153 er færdig, og beboerne skal snarest muligt tilbage. 

• Projektlog 

Der er blevet tilføjet lampetest, rensning af fliser for flisepest. 

• Regnskab  

Godkendt 

• Legepladser og grønne områder. 

Vi er i gang med at få det sidste på plads og vi afventer fra bygningschefen. 

• Parkering. 

Vi ønsker nye regler og skilte og en app. 
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• Fælleshuset Nordlys.  

Der er lukket pga. Corona. Afventer. 

• BB afd. 604 Hjemmeside. (forslag)  

Ingen kommentar 

• Afd. Mødet og Kommende arrangementer 

Grundet Corona, har vi ikke mulighed for at lave tur til forskellige steder eller 
Brøndby Nord dag. 

Der findes en dag i uge 36 omkring afholdning af afdelingsbestyrelsesmøde og som 
passer med administrationen og Michael B. Barnes, da de skal deltage på mødet. 

• indgående forslag. 

Der er et forslag om at stille krav til bestyrelsesmedlemmer, det er blevet afvist men 
man i stedet for får at vide hvad det kræves at være i en bestyrelse.  

• E.v.t. 

Der er i gang med at undersøge omkring overvågning og nye dørtelefoner. Da der 
er meget hærværk rundt i ejendommen. 

• Punkter til næste møde 26 - 5 – 2020 

Der var ikke nogen lige pt men hvis der kommer nogen bliver de sendt til Camilla 
før næste gang.  

• Slut kl. 21 

 


