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Referat fra bestyrelsesmøde afd. 604  

Nordlys 26. juni 2018 

 

Kl. 18:00 – 19:45 

Referent: Mohamed 

Til stede:  

Best.: Channe, Brian S, Helle, Mohamed og 

Camilla  

Ej.domsk.: Dan 

Fravær: Brian A og Anni (syg) 

Andre:  

Overskrift Indhold 

1 

Ejendomskontoret 

 

 Prøvefelt ved BNV133: 1 års gennemgang på MgO plader sker d. 27/6. med deltagelse af 
bl.a. rådgivere. 

 Afløseren Kim har sidste dag og der skal findes en 7. medarbejder. 

 Højhusene: Der skal indhentes tilbud på vedligeholdelse af trapperne 

 BNV82: Containergården skal hæves da folk pt. kaster skrald hen over hvilket ikke er tilladt. 

 Ny varmecentral Aflevering er forsinket og forventes ultimo juni/start juli.  

 Status på sikkerhedsdøre i højhusene. Entrp. Er nået til 9. sal i nr. 82. Der opleves Gentagne 
Problemer med rådgiverens koordinering og kvaliteten generelt. 

 Udvendig hækklipning er igangværende og forventes færdiggjort snarest. 

 ml. BNV82 og 92: Lukning af pladsen pågår og det skal være vha. ”Ishøj” indhegning. 

 Bedene: Der skal laves en slags mock up som bestyrelsen kan træffe en beslutning omkring 
ift. vedligehold og økonomi. 

 
Parkering (v. Brian): 

Der skal laves afmærkning hvor standsning/parkering skal være forbudt. Der aftales med 
Parkeringsselskabet at der uden for båsene på nogle områder kan tillades at man holder op 
til 20 minutter hvis man flytter, hjælper pårørende olign.  
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Godkendelse af 

dagsorden og 

seneste referat 

Iab. 
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Aktivitetsudvalget 

Jubilæum:  

 Der har været møde med lejerforeningen og det er aftalt at de medfinansierer musikken. 

 Toiletvogn skal anskaffes 
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Mål og visioner 

 Affaldssortering 

 Hvordan der kommer flere frivillige kræfter, både bestyrelsen og lejerforeningen 

 Beslutning: Billeder af ansatte i ejendomskontoret, samt bestyrelse skal slås op i 
ejendomskontoret med fornavn. Placering skal være ude i gangen. Det er vigtigt at 
beboerne får bedre kendskab til de ansatte og bestyrelsen – hvilket kan øge engagementet 
og på sigt kan være med til at sikre flere frivillige 

5   Efter sidste bestyrelsesmøde fik vi oplyst, at projektoren er tilknyttet tv signalet. Det er 
derfor et stort og meget kostbart stykke arbejde, der skal til, hvis projektoren, skal lejes ud i 
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Nordlys weekenderne. Vi trækker derfor beslutningen fra sidste møde om udlejning tilbage. 

 Der skal undersøges mulighed for at man skal kunne låne/leje en alternativ projektor uden 
Tv mulighed, der skal kunne benyttes af lejere til konkurrencer, præsentationer, mm. 

 De grille, Nordlys på et tidspunkt benyttede og også udlånte til selskabslokalet, lader til at 
være forsvundet.   Thorsten kendte slet ikke til deres eksistens, men vil prøve at finde dem. 

 Thorsten er i gang med at samle regnskabet for 1. halvår. Forventes efter sommerferien 
2018. 

6  

Nyt fra 

organisationen og 

diverse udvalg 

(herunder 

legepladsudvalget) 

 Legepladsudvalget igang med at finde løsning ved BNV72 

 Tjek BBs hjemmeside løbende 
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Eventuelt 

Ejendomskontoret har brugt for tilskud til personaletur i august. Pågår. 

 


