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Referat fra bestyrelsesmøde afd. 604  

Nordlys 25. oktober 2018 

 

Kl. 18:00 – 20:30 

Referent: Mohamed Barghadouch 

Til stede: Best.: Brian Michaelsen, Mohamed Barghadouch, Helle 

Knudstrup, Camilla Halse  

Fravær: Anni Jørgensen, Dan Brix 

Nr Overskrift Indhold 

0 Valg af 

møde/ordsty

rer og 

referent 

 Ordstyrer: Helle 

 Referent: Mohamed 
 

 Fremover skal der et ekstra punkt i dagsorden: Godkendelse af referat fra tidligere møde.  

1 Ejendomsko

ntoret 

 Dan er på ferie. 

 Der er meget koldt i flere lejemål og radiatorer virker kolde. Aktion: Brian skriver mail til Dan 
da det skal ordnes hurtigst muligt. 

2 Aktivitetsudv

alget 

 Aktiviteter: Bestyrelsen skal definere aktiviteter for beboere, bl.a. banko, mv. Aktion: 
Udvalget skal lave et udkast til årshjul der færdiggøres ved udgangen af 2018, Thorsten skal 
derefter sørge for at aktiviteterne kan arrangeres. 

 Bryggeriet Skands kan evt. kontaktes ved ølsmagnings aktivitet. Aktion: udvalget kontakter 
Thorsten 

 Genbrugs-/miljøbevidsthedskampagne i BNV. Aktion: Mohameds søn (Ahmad-Khalil) har en 
idéen til et værdiprojekt ifm. skole, som går ud på gennem aktiv indsat at øge 
miljøbevidstheden i BNV. Han udarbejder en beskrivelse som præsenteres til næste 
bestyrelsesmøde. 

 Sociale arrangementer med delvis egenbetaling for beboere, f.eks. Knuthenborg Safaripark, 
Sommerlandsjælland Hansapark mfl. Aktion: Mulighederne undersøges hos 
aktivitetsudvalget 

 Mulighederne for at Cirkus Baldoni kan komme til BNV. Aktion: Undersøges af Brian 

3 Legepladsud

valget 

 Der er hos bestyrelsen udbredt enighed om at legepladserne ikke fungere optimalt eller 
lærende nok. 

 Der bør afsættes flere midler til udvikling af legepladser i BNV. Aktion: er forankret i 
bestyrelsen pt. 

4 Parkerings 

udvalg 

 Der skal laves nye striber ved enden af P-pladserne (mod den store vej).  

 Biler over 3500 kg der bor i BNV, skal kontakte Dan og får en tilladelse til at parkere. 

 Skiltning og infotekst bliver forbedret, således at det bliver nemmere at forstå P-reglerne. 
Når det er klar og er blevet sat op vil der være 14 dages varsling hvorefter reglerne vil træde i 
kraft. 

 Parkering ved den store vej. I stigende grad er der biler der parkerer helt oppe på fortovet. 
Aktion: bestyrelsen underøger om politimyndighederne eller kommunen kan inddrages da 
pladsen er delt mellem BNV og kommunen. Der er enighed om at dette ikke er ok, da det 
også udgør en sikkerhedsrisiko. 

 Regler om Parkering på kirkesiden skal undersøges, da der holder for mange store biler der. 
Der er muligvis behov for at der skal laves terrænarbejde. Aktion: Punktet pågår og 
bestyrelsen regner med at det undersøges frem til marts 2019. 
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5 Nordlys   Brian foreslå at der arrangeres mad dage hvor der laves mad fra andre lande som kan købes. 

 Evt. kage dage kunne også være en mulighed  

6 Nyt fra O.B.  Helle meldt ind i OB. Der er første møde d. 5. november 2018 

7 Bestyrelsen 

involvering i 

fremtidige 

ansættelser 

 Bestyrelsen vil gerne undersøge mulighed for at minimum en fra bestyrelsen er inde over 
ansættelser i afdelingen, eksempelvis gennem et ansættelsesudvalg. Undersøges. 

8 Eventuelt  Bestyrelsen overtager det store kontorrum som Thorsten havde. 

 Aktion: Der skal indkøbes ny kaffemaskine til bestyrelsens brug bl.a. ved eksterne besøg 

 Aktion: Der skal købes mindre printer/kopimaskine 

 Aktion: Der skal oprettes bestyrelses internet adgang 

 Aktion: Betyrelsen skal have et Aflåseligt skab til dokumenter/regnskaber mm. 
 

 Vedligeholdelsesreglement er udleveret og skal gennemgås og eventuelt revideres. 
 

 Banen med mål net skal laves hurtigst muligt. Det er et stort aktiv for de unge beboer i hele 
BNV. 

 

 Græsbanen ved forreste lavhus: Der bør findes en bedre udnyttelse af græsarealet feks. 
sportslige aktiviteter. Aktion: Der undersøges muligheder med fokus på at arealets 
hovedfunktion som fællesareal og udseende skal bibeholdes og at der ikke opstår 
gene/ulempe for beboerne/brugerne af arealet. 

 


