
 Brøndby Boligselskab AFD. 604 Brøndby Nord Vej 211. 

Bestyrelsen Afd. 604 BB Bestyrelsesmøde 
Referat fra mødet D 20/04 2021. møde afholdes i Nordlys festsal kl. 17:30 

1. 17:30 mødestart. 
Mødet starter kl. 17:35 

2. Valg af ordstyrer.  
Anne-Lise 

3. Valg af referent.  
Camilla 

4. Godkendelse af referatet.  
Godkendt  

5. Nyt fra administration og ejendomskontoret 
Intet nyt 
Vi skal have fjernet alle mågereder i hele sæsonen hvor de lægger æg.  

6. Legepladser og grønne områder 
Skrevet til Jesper omkring svar vedr. legepladser. Der er blevet snakket omkring at der skal 
trampoliner på hver legeplads. vi har besluttet at der skal være 2 – 4 stk. ved hver 
legeplads. tilbud skal indhentes. Vi forsætter med at planlægge legeplads til 2022.  
Vi har snakket omkring træerne ved nr. 165-167 at de skal beskæres og det som står 
tættes på fortovet skal fjernes og der skal plantes nogen nye længere ind på græsset. 

A ordning (dokument er sendt rundt til bestyrelsen) 
Vi vil undersøge nærmere og tages op ved næste møde.  

7. Projektlog 
Vi vil gerne vide status på væggelus i bebyggelse. Parkering blev snakket og sende en mail 
til administration omkring. Der er blevet snakket omkring belysning i carport og opgangene. 
Vi forventer at få løs problemet omkring indkast til plastik meget snart.  

8. Strukturændring (i forhold til fremsendt mail) 
Vi vil gerne have svar omkring det kommer til at påvirke os både arbejdsmæssigt samt 
økonomisk? Vi har flere spørgsmål som vi vil have svar på som vi vil samle sammen og 
sende til administration, så forventer vi et svar fra dem.  

9. Information fra andre møder 
Vi afventer informationer omkring el stander, da alt går så hurtigt nu til dags.  

10. E.v.t. 
Der er blevet snakket om at oprettet en filmklub i Brøndby Nord. 
Foto af medarbejderne med fornavn på. Samt foto af bestyrelsen skal i nyhedsbrevet.  
Vi skal afholde en konkurrence omkring et Brøndby Nord logo. 

11. Punkter til næste møde 25/05-2021 
A ordning 
 

12. Slut kl. 20:50 


