
Afdelings møde Nordparken.
Mandag den 5. nov. 2018. I Femmeren.
Kl. 16,00 - 17,00.

Tilstede var: Ejvind Møller, Lene Fassel, Anne Grete 
Jensen, 
Freddy Sørensen, Susan Kofod, Peter Holm, Jørn Ole 
Ipsen.
Afbud: fra Ole Corlin Green.

Referant: Lene Fassel.

1. Godkendelse af referat.

Referat gennemgået og godkendt.

2. Kurser.

Vi syntes at priserne var for høje, så vi aflyser Kurser.
EM spørger om der kan laves temadage vedrørende
Kursus for ny i bestyrelsen og evt. Helhedsplan.

3. Julefrokost for bestyrelsen.

AGJ. Bestiller mad til den 24.12.2018

4. Beplantningplan gennemgået for afd 10. og 12.

Afdelingsbestyrelsen har gennemgået oplæg til
beplantningsplan sammen Med Michal Jensen og
Hans Mikkelsen.

Afd. 10 ønsker at bibeholde fliserne omkring 



legepladsen.
De mindste børn bruger stykket til at lære cykling og
løbehjul.

Afd. 12.
Cykelstativer og affalds container flyttes ind på 
græsarealet og afskærmes med hæl eller hegn.

5. Helhedsplan møde, Landsbyggefonden for Afd. 56.

Besigtigelse af afd. 56. og opfølgning på sagen.

6. Evt.

Røgalarmer.
Mange tak for et godt møde og for tilsagn om at Bo42 vil være med i 
Røgalarm kampagnen ved at  give tilladelse til der må komme spejder og 
brandfolk rundt ude i boligblokkene NordParken lørdag den 17. november i 
tidsrummet kl. 10-15.

 

Lidt baggrund:

Igen i år har TrygFonden, kommunerne og BrandBevægelsen en 
landsdækkende  kampagne løbende, hvor der sættes fokus på 
brandsikkerhed i private hjem. Konkret består RøgalarmPatruljen i den enkelte 
kommune af lokale spejdere og brandmænd, som vil besøge boligerne i et 
bestemt område for at tjekke deres røgalarmer og evt. opsætte nye, hvis 
borgerne ikke allerede har en alarm i deres hjem.

Hundehold.

Der må ikke holdes hunde i Nordparken.
Klage er indkommet over der holdes hunde
i afd. 14, det drejer sig om Thorkildsvej 47. 
1. sal 2 lejl. klagen er indkommet fra stuelejligheden.



Referat fra Ordinært Afdelingsmøde
12. sept. 2018.

Ønske om fremover et mere fyldestgørende referat.
Beboere som ikke har været tilstede for ikke meget 
ud af referatet.

Kultur/natur parken.

Tilskuerepladsen er udgrave og siddepladser er lavet.
Bål pladsen er igang og selve Dronen/ude køkken
påbegyndt.

Frugt og nøddetræer er planter, alt ser godt ud.

Næste møde er Mandag den 04.02. 2019 Kl. 16,00
I Femmeren.


