
 Brøndby Boligselskab AFD. 604 Brøndby Nord Vej 211. 

Bestyrelsen Afd. 604 BB Bestyrelsesmøde 

Ikke fremmødt: Michael Olsen 

Fremmødt: Sten, Brian, Jesper varmemester, Per adm. Mohamed og Camilla. 

Med over teams: Lisbeth fra adm. Kun med til parkeringsdel. 

 

Referat fra mødet d. 25/1 2022. møde afholdes i Nordlys bestyrelseslokale kl. 17:00 

1. 17:00 mødestart. 

Møde startede kl. 16:30 da der har været snakket omkring parkering. 

2. Valg af ordstyrer. 

Mohamed. 

3. Valg af referent. 

Camilla 

4. Godkendelse af referatet. 

Godkendt 

5. Nyt fra ejendomskontoret og administration. 

Man har fundet ud af at der mangler omdeler til de forskellige ting til opgangen. Så 

der kommer et opslag op omkring om der er nogen som har lyst til at tjene lidt 

lommepenge.  

Der er Corona oppe på kontoret, så man arbejder hjemmefra og møder foregå 

online.  

Stort set alle ejendomsfunktionær er tilbage efter at have være syge med Corona 

og isolation. 

Der er blevet snakket om at lukke stikkontakterne i containergårdene, så de ikke 

bliver misbrugt.  

Der bliver snakket omkring brændestabler og hvad man vil gøre for at bevare små 

dyr og dyre livet.  

Man vil flade jorden ud ved det mål på en betonvæg som har gøre det svært at slå 

græs.  

Der bliver snakket omkring bekæmpelse af væggelus og rotter. 

 

6. Information fra andre møde. 

Informationen fra OB-møde: Der bliver kigget på en løsning omkring kravlegården 

som Brøndby kommune skal stå for.  

  

7. Parkering status 

Mødet starter kl. 16:30 omkring parkering.  

Der er blevet snakket omkring hvad der skal skrives ud til beboerne omkring 

parkering og hvad baggrund for hvorfor man vil have det til afstemning. Der blev 

snakket datoer hvornår det kan lad sig gøre. 
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8. Indgangsområde ved højhusene 

Det kigges på næste gang der er bestyrelsesmøde.  

9. Legeplads  

Der er blevet gennemgået legepladser og de 2 skildpadder på legeplads nr. 2 bliver 

flyttet da pælene som de står på, er ved at rådne. Andre redskaber der skal laves 

og det bliver ordne hurtigst muligt.  

Motionsrummet er færdig malet og der skal nu sættes maskinerne på plads. Der 

blev snakket omkring ting der skal ordens endnu.  

10. Udlejning af Nordlys og bedre kalenderstyring. 

Man er i gang med at finde ud af noget nyt omkring booking af Nordlys.  

Der skal undersøges omkring udlejning i Brokær og hvordan økonomi ser ud. Hvad 

bliver penge brugt til?  

Hvilken personale fordeling er der i Nordlys og til udlejning til Nordlys, Brokær og 

Rolands have. 

Brian og Sten vil gerne være kontaktpersoner for Nordlys, Mohamed vil gerne 

inviteres til møderne og deltager når det er muligt. 

Bestyrelsen ønsker et møde omkring økonomi i Nordlys og Brokær 

11. E.v.t. 

Ingen at tilføje. 

12. Punkter til næste møde – 22 feb. 2022 

Parkeringsregler 

Indgangsområde ved højhusene 

 

13. Slut kl.21:10 


