
 
 

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde afd. 604  

 

Nordlys d.28. marts 2017 

Referent: Mohamed Barghadouch 

Nr Overskrift Indhold 

1  Godkendelse af dagsorden  Godkendt 

2  Godkendelse af referat  Referat fra temamødet i november er desværre ikke lavet og sendt ud endnu 
– kommer hurtigst muligt 

3  Nyt fra Ejendomskontoret   Vi er prøve afd. for nyt ticket system: Der oprettes sagsnummer der 
logføres og man kan via app på mobil oprette sagen og administrere i 
system. Fokuscope, så en sag altid følger et unikt nummer. Dette giver 
bedre overblik over status på sagen. 

 Der sker en del flytninger (både interne som eksterne). 

 Grantræer skal fældes foran parabolerne 

 Bedenes ud for 175 skal laves færdigt 

 Vinduespudsning sker fortsat hver 3 måned 

 Bestyrelsen ønsker at der kommer en beplantningsplan med forskellige 
ønskede farver 

4  Klagesager – er der nogen 

nye?  
 En klage vedr. fodring af fugle. 

 En del klager vedr. hund og kat i hjemmene 

5 Orientering fra diverse 

møder 
 Grundejerforeningen klager over belysning fra politiskolen 

 Nygårds plads aflastningsboliger vedr. ældreboliger. Er i stadig i idéfasen. 
Der er ingen enighed endnu. 

 Brøndby genbrugsstation: oprette af en bytte center 

6 Projektstyringsark   Se vedhæftede projektstyringsark 

 Døre: Skiltning blev diskuteret 

 Ca. 8 uger for alle døre 

 Sikkerhedsdøren er vedtaget og skal produceres 

 Postkasser 

7 Aktivitetsudvalget Iab. 

8 Afdelingsmødet  Camilla: Skal stå for engangslister 

 Kenneth: Sørger for at de anskaffes 

 Der skal findes nye medlemmer. Der er flere forslag i spil 

 Ny kasserer skal findes 

9 Punkter til næste møde   Vedr. affaldssortering. Vi skal vide hvad der skal sorteres i. 

 Bolig: mad, plast, træ, metal, pap, papir. Keramik, farligt affald, restaffald. 
Det nye er kun mad, plast og træ – det andet har vi hele tiden skullet 
sortere 

10  Eventuelt   Afdelingsmødet og nok affaldssortering igen kort 

 Parabol mangler stadig 

 Thorsten: Savner status på køkkenet 

 Rod efter kirkefest. Det skal indskærpes til kirken at folk ikke må rode 



 
 

 
 

efter fest. 

 Kenneth og Helle tager sig af rundvisning i området for Lejerbo ansatte 
16. juni  

 Thorsten, der er fortsat udfordringer med oprettelse af mobile pay via 
danske bank 
 

 Thorsten, der skal sendes mail om ordentlig kaffemaskine (Mohamed) 

 


