
 
 

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i afd. 604 tirsdag den 22. maj 2018 kl. 18,30 i Nordlys.  

 Dagsorden:.  

 

Nr.:  

Overskrift:  Indhold:  

1  Ejendomskontoret: 15-20 min Herunder budgetkontrol  

Dan spørger bestyrelsen om hvor meget adgang de har til 
regnskabet og budget. Channe fortæller at vi ikke får 
noget at vide. Det er kun kontoret, der får det.  

Dan fortæller, at Hassan har skrevet til ham om 
budgetkontrol. Der er mange projekter i gang. 
Kommunen har bedet om at 604 skal opbevare farligt 
brændbart affald anderlederes, der vil blive indkøbt en 
container. Dan har snakket med AAB om at få lukket 
pladsen imellem 82 og 92 med hegn, vi afventer svar fra 
dem.  

Der er rådgiver i gang med sne stopper på lavhusene, og 
hvad der skal gøres der. 

Øget hærværk i højhusene. Der er ødelagt postkasser og 
smadret vinduer. Der er en, som er meldt til politiet. 

Der er næsten færdig med sikkerhedsdørene i 72. 

Man søger efter firmaer, som kan rengøre luftskafterne i 
højhusene. 

Der er sat penge af til en ny traktor. Men venter nok til 
næste år.  

Bestyrelsen spørger om der kan blive plantet nogen 
andre ting i div kummer og på stierne, da de dør, når vi 
salter om vinteren. Vi vil gerne have noget grønt og 
nemt.   

Der kommer nogen ekstra udgifter, da men skal 
opretholde persondatalovgivning.  

Der har være hærværk ved nogen træer. Der kommer 
snart hække klipning udvendigt. 

 Der er kommet forslag om nye måtter til opgangene. 

   

2 Konstituering: 10 Valg af næstformand, Valg af kasserer, Valg af referent, 

Udvalg, Forretningsorden, andet.  

  De samme konstituering som der har været den sidste 

stykke tid. De fremmødte har skrevet under på 

Forretningsordenen. Det blev besluttet, at alle 

bestyrelsesmøder fremover starter kl. 17.30 og med 



 
 

 
 

smørrebrød fra Nordlys. Hvis man ikke skal spise med, 

meddeles dette i god tid, så Thorsten ikke får lavet for 

meget mad. Selve mødet starter kl. 18. 

3  Godkendelse af dagsorden og seneste 

referat: 5 min 

 Godkendt dagsorden ref kommer senere 

4  Aktivitetsudvalget: 10 min   De fortæller lidt om de ting, der sker, og hvad der er 

bestilt.   

5 Mål og visioner: 5-10 min For eksempel: Miljø: affaldssortering. Beboerdemokrati: 

Hvordan får vi flere med til afdelingsmøderne?  

 

Bestyrelsen skal Gå på gaden og prøve at få folk lokket til 

afdelingsmøderne.  

Flere aktive til lejerforeningen. De må gerne være aktiv 

ved jubilæumsdagen. Der skal lave informationer 

omkring bestyrelsesarbejdet og lejerforeningen på 

jubilæumsdagen. 

6 Nordlys: 10-15 min Herunder noget med projektoren. Vi synes godt at 

beboerne må låne den. Beboerne skal dog betale, hvis 

den går i stykker når de låner den. Det skal stå i 

lejekontrakten. Hvis man vil leje den med, må man betale 

1000 kr. ekstra i depositum. Der skal kigges nærmere på 

beboer arrangementer gerne med brug af projektoren. 

Det skal undersøges hvad det koster at lave en beboer 

aften hvor man ser fodbold – bl.a. coda.   

7 Projekter i afdelingen: 10 min Projektstyringsark medsendes – hvis noget mangler på 

arket, så sig til. Det er blevet gennemgået. Arket vil 

fremover blive gennemgået under punktet 

Ejendomskontoret. 

8 Nyt fra organisationen og diverse 

udvalg (herunder legepladsudvalg): 

10-15 min 

Herunder næste uges repræsentantskab. 

Husk altid at gå på BBs hjemmeside og læse 

organisationsbestyrelsens referater. 

Vi snakkede kort om repræsentantskabet. Brian vil sætte 

gang i legepladsudvalget 

9 Eventuelt: 10-20 min Thorsten bedes skrive til bestyrelsen hvilken mad, man 

kan bestille, så man får noget, man kan lide. 

  


