
 Brøndby Boligselskab AFD. 604 Brøndby Nord Vej 211. 

Bestyrelsen Afd. 604 BB Bestyrelsesmøde 

Fremmødt: Allan Varmemester, Per lokalinspektør, Steen, Mohamed, Michael, Brian og Camilla 

 

Referat fra mødet d. 26/4 2022. møde afholdes i Nordlys bestyrelseslokale kl. 17:00 

1. 17:00 mødestart 

Kl. 17.30 

2. Valg af ordstyrer. 

Steen.  

3. Valg af referent.  

Camilla 

4. Godkendelse af referatet.  

Godkendt. 

5. Nyt fra ejendomskontoret og administration. 

Thomas er ny førstemand og han har været i stranden før, og nu er der er godt i 

gang med de administrative opgaver som har hængt. Der er blevet plantet 

blomsterløg forskellige steder i afdelingen. Man er i gang med at går afdelingen 

igennem med tiltag som blomsterløg, træer, kloaker osv. 

Referaterne skal sendes til administration hurtigst muligt.  

6. Information fra andre møder 

Brian og Mohamed har været til møde omkring kriminalitet, der har været et 

spørgeskema på Facebook hvor folk skulle svare på om der var trygt at bo i 

Brøndby Nord Vej, så Brian og Mohamed har været rundt i afdelingen med politiet, 

PPR og borgermesteren  

7. Afdelingsmødet  

Der er blevet tale omkring det ene indkommende forslag og der er enighed omkring 

emnet. 

8. Nordlys (Per) 

Der kommer stigning på smørrebrød, buffen, sandwichs osv. da udgifter og 

indtægter skal gå lige op.  

Der er blevet talt omkring udlejning af lokalet.  

Der er blevet talt omkring foreningerne som bruger Nordlys.  

Bestyrelsen har efterspurgt et årshjul fra Nordlys. 

9. Lys i carportene 

Der er fremvist forskellige tilbud på lys i carportene og der er blevet talt omkring 

solceller og brugen af opsamlet strøm.  

10. Indgangsområde ved højhusene 

Der er blevet fremvist forslag til hvordan det kan se ud og der er blevet talt omkring 

de forskellige forslag og bestyrelsen vil går og tænker over det til næste møde 

11. Hegn i have 
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Per fra adminstrationen vil læse husorden igen og vende tilbage med svar omkring 

dette punkt. 

12. E.v.t. 

Snakket omkring Sankt hans og hvordan man kan gøre det i år.  

13. Punkter til næste møde – 31 Maj. 2022 

Afspærring ved hver blokkene.  

Styrer på nye bestyrelsesmedlemmers mail.  

Konstituering af bestyrelsen.  

14. Slut  


