Brøndby Boligselskab AFD. 604 Brøndby Nord Vej 211.

Fremmødt er Brian, Per admin, Michael, Mohamed, Sten, Allan varmemesteren og Camilla
Referat fra mødet d. 31/5 2022. møde afholdes i Nordlys bestyrelseslokale kl. 17:00
1. 17:00 mødestart
Mødet starter Kl. 17:20
2. Valg af ordstyrer.
Sten.
3. Valg af referent.
Camilla
4. Godkendelse af referatet.
Godkendt.
5. Nyt fra ejendomskontoret og administration.
Vild med vildt går godt, og alle frø er i jorden. Alle maskiner der bruges i
ejendommen er skifte til el og salg af de gamle maskiner har kunne næsten kunne
dække de nye indkøbte maskiner. Der har været malet graffiti ved vaskehuset så
der skal males og plantes så det bliver svære at lave hærværk ud vendt. Der er god
stemning blandt personalet og der har været positivt feedback fra beboeren.
Der har været nogen som har sat deres affald ved siden af molokkerne så måger
og fugle har svinet med det, så nu kommer det i Brøndby Nord posten omkring at
folk må godt gå videre til næste affalds molokker.
Der er snakket måtter til lavhusene. Der er blevet talt omkring Nordstjernen og
parkeringen, der er aftalt et møde med kommunen. Dørtelefon projektet er i
fuldgang og der indhentes tilbud på det.
Varmecentralerne bliver skiftet i løbet af sommeren, man starter
Nordlys lukker den 18. juni da der skal ligges nyt gulv, og ordne diverse ting og der
bliver malet rundt i huset og det åbner op igen 8 aug. kl. 8
Der bliver at ordne fliser foran Nordlys når cafeen er færdig.
Der er blevet talt omkring vinduespudsning i højhusene, har man indkaldt tilbud til
de lukket altaner i hele ejendommen.
6. Parkering status
Der har været mange opkald til varmemesterkontoret omkring parkering. Det er
oprettet 27 bruger typisk er det ældre beboer der har haft brug for hjælpen.
Der er blevet talt omkring forskellige ting vedrørende parkering og firmaet.
7. Information fra andre møder
Camilla, Mohammed og Brian har været til repræsentantskabsmøde. Brian har
trukket sig fra OB-bestyrelsen.
Mohamed og Brian har været til antennelav
8. Afdelingsmøde
Hvis der kommer nogen forslag, så mødes bestyrelsen den 9 juni.
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9. Afspærring ved hver blokkene.
Der er blevet talt om at sætte bomme op så man ikke kører ind på legepladsen med
bil og andre større køretøjer.
10. Styrer på nye bestyrelsesmedlemmers mail. Udsættes til næste møde
11. Konstituering af bestyrelsen. Udsættes til næste møde
12. E.v.t.
13. Punkter til næste møde – 30 aug. 2022.
Styrer på nye bestyrelsesmedlemmers mail.
Konstituering af bestyrelsen.
Status på parkering
14. Slut
Kl. 21

