
 
 
  

Ikke fremmødt: Camilla 

Fremmødt er Brian, Mohamed, Michael, Sten, Per fra Administrationen, Jesper 
varmemester, 

  

Referat fra mødet D 26/10 2021. møde afholdes i bestyrelseslokalet kl. 17:00 

1. 17:00 mødestart. 

2. Valg af ordstyrer.  

Michael.  

3. Valg af referent. 

Brian 

4. Godkendelse af referatet. 

Godkendt 

5. Byde de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen 

Der er blevet budt velkommen til de nye medlemmer. 

6. Nyt fra ejendomskontoret og administration. 

Der afvikles ferie pga. ny ferielov er der en del på ferie resten af året, samt kurser 

som bla. Førstehjælp men der er alligevel plantet påskeliljeløg flere steder som vi 

kan nyde i foråret. Alle mand knokler for at få at holde styr på vores afdeling. 

der er sat julekæder mv op som tændes 21/11. 

7. Konstituering 

Mohamed blev valgt til næstformand og kasserer, sten er blevet bestyrelses 

medlem efter udtrædelse fra Anni. 

8. Parkeringsstatus. 

vi arbejder videre og arbejder på at der kommer ens regler i hele Brøndby nord 

DVS. AAB og kirke området også i samarbejde med samme. 

9. Information fra andre møder  

ingen møder. 

10. Radiatorstatus. 

Adm. er i gang med at undersøge konsekvens ved fjernelse af radiator i køkken. 

11. Legepladser.  

Vi er i gang med at indhente materiale og tilbud på udstyr til område 1 ved blok 1. 

12. Aktiviteter. 

Der vil være en del aktiviteter den kommende tid. Tænd lysene arrangement 21/11 



samt konkurrence med flotte altaner og efterfølgende julekort til Brøndby Nord Vej, for 

børn og voksne. 

13. Overvågning.  

Adm. Eri gang med at indhente tilbud, samt er i gang med at opsætte overvågning 

af offentlige områder. Det blev besluttet at der er sammensat et 

overvågningsudvalg som består at samlet bestyrelse og Per Lydersen fra Adm. 

14. E.v.t. 

Forventet økonomi vedr. motionsrum er godkendt at bestyrelsen. 

15. Punkter til næste møde – 30/11. 2021 

16. Slut kl.: 20:30 

  

 


