
 Brøndby Boligselskab AFD. 604 Brøndby Nord Vej 211. 

Bestyrelsen Afd. 604 BB Bestyrelsesmøde 

 
Referat fra mødet D 26/05 2021. møde afholdes i Nordlys festsal kl. 17:30 
Fremmødte er Jesper og Jørgen fra Administrationen, Mohamed, Anne-Lise, Anni, Brian 
og Camilla 
 
1. 17:30 mødestart. 

Starte kl. 17:30 

2. Valg af ordstyrer.  

Anne-Lise er valgt 

3. Valg af referent. 

Camilla er valgt  

4. Godkendelse af referatet 

Godkendt.  

5. Status på strukturændring 

Der er blevet fortalt hvilken ændringer der er blevet besluttet og hvad det har af betydning 
for Brøndby Nord. Vi er blevet forsikret omkring at man ikke vil tag folk fra vores afdeling 
og bruge andre steder.  

6. Status på parkering 

Der kommer skilte op omkring parkerings forbudt langs Brøndby Nord vej, Brian og Jesper 
vil holde et møde omkring det. Der er blevet snakket om at de parkeringspladser som er 
op mod Brøndby nord vej skal frigives til alm biler.  

7. Status på rengøring 

Man er ved at finde et nyt firma men er forsinket pga. Corona. Der skal holdes et separat 
møde omkring det. Jesper booker et møde med bestyrelsen. 

8. Status på legepladser 

Man forventer opstart i uge 24 og Hags forventer at følge deres tidsplan.  

9. Status på nye køkkener 

Der er kommet et servicecenter oppe på kontoret som hedder scc 

Jesper har møde med HTH omkring råderet og praktiske ting omkring det. 

Folk kan begynde at søge om nyt køkken og så bliver ansøgningerne taget efter som de 
kommer ind.  



 Brøndby Boligselskab AFD. 604 Brøndby Nord Vej 211. 
10. Hvad vil Brøndby Boligselskab gøre omkring folk fra kravlegård ved den gamle Netto 

Det er en kommunal opgave og har ikke noget at gøre med Brøndby Boligselskab. Brøndby Nord 
ønsker ikke at stille noget til rådelighed til brugerne af kravlegården, da vi ikke har plads til det.  

11. Projektlog 

Status på væggelus er der blevet spurgt om og Jesper vil undersøge det nærmere om det.  

Jesper vil gerne indkalde til møde omkring dørtelefonen. 

Hvad er status vedrørende kamera overvågning. Der har været møde med leverandør og 
politiet og der er kommet nogen tilbud som man kigger på.  

12. Vedligeholdelse reglement (Anni) 

Bliver afholdt på næste møde, hvor det kun er på dagsorden. Det er for at højne til og fra 
flytning. 

13. Information fra andre møder 

Der har været mødet i antenne hvor Mohamed og Brian deltager.  

14. E.v.t. 

Der er blevet snakket omkring klage vedr. hund og kat. 

15. Punkter til næste møde 29/06- 2021 

Husorden. 

Hunde luft skilte. 

Altankasser  

16. Slut kl: 20:30 


