
 
 

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde afd. 604  

 

Nordlys d.30. maj 2017 

Referent: Mohamed Barghadouch 

Nr. Overskrift Indhold 

1  Godkendelse af 

dagsorden  

Godkendt 

2  Konstituering  Næstformand: Helle  

 Kasserer: Deniz – som bedes tage kontakt til Kenn i administrationen, så han 
kan blive sat ind i opgaven 

 Referent: Mohamed 
 

Diverse udvalg 
 

 Aktivitetsudvalg: 2 x Brian, Helle og Annie. Der kan trækkes på Deniz 

 Antenneforening: Ingen deltagere 

 Repræsentantskab: Brian M, Deniz, Helle, Camilla og Mohamed blev medlem. 
Anni og Brian A. blev suppleanter. Kun  Brian, Helle og Deniz deltager. Channe 
er medlem via OB og deltager også 

3 Årshjul og 

forretningsorden 

Forretningsorden (vedlagt med referatet) for afdelingsbestyrelsen blev 
gennemgået med flg. ændringer og tilføjelser: 

 

 Bestyrelsesmøder: Holdes sidste tirsdag i ulige måneder. Næste møde er i 
september. 

 Mål og visioner tages op næste gang: september måneds møde starter 17 

 Der vælges mødeleder ved hvert møde (testes) 

 Møde start fremover: 1830 til 2030 

4 Nyt fra 

Ejendomskontoret  
 Budgetkontrol blev gennemgået af Michael og godkendt En del arbejder der 

mangler i højhusene bl.a. tag og indgangspartier 

 En del der skal udsættes pga. udskiftning af MgO plader 
 

 Bedene ved nr. 167 og 177 er fjernet 

 Gartner er videre til Kirkebjerg. Der kompenseres ved køb af eksterne 
gartnertimer 

 Ny organisering af arbejdsfolkene - før områdefordeling nu opgavefordeling 

 Område ved paraboler - træer fjernes og der sættes bænke etc. 

 Paraboler, der rykkes for færdiggørelse 

 Rengøring ny leverandør med start fra 19 juni 17 – efterfølgende fået besked 
fra administrationen, at det bliver lidt senere. 

5  Orientering fra 

diverse møder  
 Effektiviseringskatalog vil blive præsenteret på OB 13 juni. Alle afdelinger 

præsenteres for det og skal arbejde med forslagene på bestyrelseskonferencen 
i september. 

6 Projektstyringsark  Projektstyringsarket blev gennemgået (vedhæftet) 

7  aktivitetsudvalget  Intet nyt 



 
 

 
 

8 klagesager  Klager ved husdyrhold 

9 Punkter til næste 

møde  
 Husorden – forståelsen af den 

 Temamøde: mål og visioner 

 Husk det starter kl. 17. 

 Beboercafeen 

10  Eventuelt   intet 

 


