
 Brøndby Boligselskab AFD. 604 Brøndby Nord Vej 211. 

Bestyrelsen Afd. 604 BB Bestyrelsesmøde 

Afbud fra Jesper varmemester, Morten suppleant.  

Fremmødt er Brian, Per lokalinspektør, Sten, Michael, Mohamed og Camilla. 

 

Referat fra mødet d. 1/3 2022. møde afholdes i Nordlys bestyrelseslokale kl. 17:00 

1. Mødestart kl. 17:45 

 

2. Valg af ordstyrer. 

Mohamed 

3. Valg af referent. 

Camilla 

4. Godkendelse af referatet. 

Godkendt med små rettelser 

5. Nyt fra ejendomskontoret og administration. 

Varmemesteren er sygemeldt på ubestemt sted. 

Der har været vand i kældrene ved maduddelingen og man er i gang med at lave 

rør så regnvand kommer direkte ned i kloakkerne.  

Der er blevet at indhente forskellige tilbud på led lys i carportene og andre sted hvor 

der er behov for det.  

Der er rotte problemer forskellige steder og der er blevet snakket omkring hvordan 

man komme det til lives, det er blevet talt om hvad man kunne sende ud til 

beboerne så alle ville kunne forstå at man ikke må foder fugle.  

Dørtelefoner er i gang og skal i gang sættes hurtigst muligt, så det bliver lavet 

færdigt i år.  

Varmecentral i 82 skal laves i år og håbet er at den i 72 også får deres lavet i år.  

6. Information fra andre møder 

Mohamed har været på seminar omkring bolig og der er kommet nogen fokus 

punkter, som man skal være obs på. F.eks., socialboligerne, ældre boliger og 

nybyg. 

7. Afdelingsmøde omkring parkering og regler 

Der er blevet talt lidt om parkering, carport og firmaet, samt hvad der skal ske på 

torsdag. 

8. Indgangsområde ved højhusene 

Det tages med til næste møde.  

9. E.v.t. 

Lys til opgangen så man kan se husnummeret bedre, fra parkeringspladsen siden.  

 Bedre lys til carport og stierne. 

Man vil gerne undersøg om man kan ansøge fonde omkring finansiering til 

sikkerhed og videoovervågning osv. 



 Brøndby Boligselskab AFD. 604 Brøndby Nord Vej 211. 

Talt om udlejning af selskabslokaler i Brokær og Nordlys. 

10. Punkter til næste møde – 29 marts. 2022 

Nordlys (Per) 

Lys i carportene 

Indgangsområde ved højhusene 

Evaluering fra parkeringsmøde.  

11. Slut kl. 20:30 


