
Referat af Afdelingsbestyrelsen i 

NordParken.

Tirsdag den 25. juni 2019, kl. 15 - 16,30

i Femmeren.

Tilstede: Fredy Sørensen. FS. Anne Grethe Jensen. AGJ.

Susan Kofod. SK. Jørn Ole Ipsen. JOI. Peter Holm. PH.

 Lene Fassel. LF. Gæst: Ida Hvilsom.

Dagsorden:

1. Valg af referent. Lene Fassel

2. Gennemgang af referat fra den 14. maj 2019

Ingen bemærkninger.

3. Digital opslagstavler til opgangene i NordParken.

Ida Hvilsom er inviteret, og fremlægger.

Afd. Bestyrelsen syntes at det er en genial ide.

Administrator to personer LF meldte sig på banen

Der søges en der er god til IT.

Kursus i brugen.

Vi vil tage dette som et punkt på dagsorden til

Afdelingensbeboermøde i September.

4. Foretningsgangen omkring indkøb til en

eller flere afdelinger.



Fremover skal der  være skriftlig henvendelse.

med prisoverslag, derefter tages det op på Afdelingsbestyrels-

møde, hvor det evt. godtages eller forkastes.

Bon afleveres til formanden LF for NordParken,

med navn og bankkontonummer. 

Ønsker skal fremsendes i god til.

Derefter bliver det givet videre givet til Administrationen i

Bo42. De udbetaler direkte til vedkommenes bankkonto.

Og trækkes på konto 119 i afdelingernes regnskab.

FS. gjorde opmærksom på at vi så kan miste nogle procenter.

Som ellers kunne opnås.

5. Vedligeholdelsesreglement.

Ønskes der ændringer?

Der ønskes ingen ændringer.

6. Markvandringen den 21. maj

Gennemgang af referat, mangler af det aftalte.

Bord og Bænkesæt til Gartnervangen 22.

Gartnervangen 22, har fået bord/bænkesæt ned.

Det ombyttes til et lidt mindre bord/bænkesæt.

Byttecentral, det er meget svært at finde et

egnet rum. Rummet skal have flugtvej, fri for fugt,

Tingene kan hurtigt blive ødelagt og der er fare for møl.

Tørrestativ ønskes sat op efter renoveringen af afd. 10

SK. tager kontakt.

Blomsterbed ud for afd. 10 stuen, bør ordnes så det syner 
pænere.

7. Indkomne forslag.



Bytte centra. 

Kan lade sig gøre i 5´eren, på aftalte dage.

Bestyrelsen har digitalt vedtaget den. 11. juni 2019.

Blomster og jord til Afd 7. 

Forretningsgangen er ikke fuldt.

Regning er sendt direkte til Bo42.

Grunden procenter.

Vimpel og lyskæde. Afd 10.

Vimpel er indkøbt. Lyskæde købes senere.

Kaffe og kage til afd. bestyrelses møderne 

blev vedtaget.

8. Indvielsen af Kultur/Naturparken.

Et rigtigt god tilrettelagt program.

Tak til de frivillige bagere med dejlige kager, kaffebryggere.

og pølsevender, samt til øl skænkerne.

Og ikke mindst til Administrationens personale.

9. Evaluering af BL 100´s fødselsdag.

Bestyrelsen for NordParken stillede med tre personer

LF. JOI. PH. Den løb stille af staben.

Der er sendt foto til 20´eren.

10. Udstillingen på Bornholms Museum.

Livet i og omkring NordParken.

En god udstilling.

        11. Bornholms Museum arbejder på at lave offentlige

rundvisning I NordParken, som følge af Culinn

projektet.

        12. Evt.



Bestyrelsen og Administrationer har været på

ekskusion den 21.-22. juni.

Turen gik til Herning, hvor vi besigtigede nybyggeri

bofællesskab/almene/medejerboliger, renoveringer af boliger.

Vejle Havnefront, Bølgen og Fjordhuset.

Næste møde: Tirsdag den 6. august. Kl 15 - 16,30

Venlig Hilsen: Lene Fassel


