
Referat fra Afdelingsbestyrelses møde i NordParken.

Tirsdag den 17. september 2019 Kl. 10 - 11,20 I Femmeren.

Tilstede var: Anne Grete Jensen, AG. Jørn Ole Ipsen, JOI.
Freddy Sørensen, FS. Peter Holm, PH.
Lene Fassel, LF. Susan Kofod, SK.

Dagsorden: 

1. Valg af referent: Lene Fassel.

2. Gennemgang af referat fra den 6. august 2019.
Blomsterkrukker blæser stadig ned fra altanerne,
det er beboernes pligt at fjerne dem og ikke 
ejendomsfunktionærene, ligeledes storskrald 
ved de små contenere tilhørende opgangene.
Storskrald skal hen på hjørnet af Thorkildsvej
og Slåenvej.
Altanophæng afd. 14. Der står ikke noget omkring
altankasserne ikke må hænge ud over rækværket,
i husorden for NordParken, men vi henstiller til at
der ikke er hul i bunden så underboerne får vand
oppe fra.

3. Afdelingensbeboermøde den 19. September 2019.
AG, handler ind. Torsdag kl. 10,00 mødes vi med
Kurt i Højvangsparken for at køle drikke ned.
Og gennemgå højtaler anlægget  og opvaske-
maskinen.

4. Digitale Opslagstavler til NordParken.
Vi har en forhåbning om at det bliver vedtaget
På Beboermødet den 19. september 2019.
Hvis ikke vil vi gøre forsøg på at få fysiske tavler.

5. Indkomne forslag.
Ekstra Cykelstativer til afd. 8.
Tages op på markvandringen 2020.
Udvendig stik til el-cykler og crosser.
FS. tager en snak med forslagsstiller om
behov. Der er allerede en løsning i afd 12.
ved brugerne af crosser, ellers er forslaget 
smid en lang ledning ned til opladning. Det er
der flere der gør i de andre afdelinger.
El-cykler, batteriet kan afmonteres og tages op



i lejlighederne til opladning.

6. Væksthuse og højbede.
Der er ydet hærværk på det ene væksthus ved
der er slået med knytnæve på plastikket og
skåret i den ene dør, samt at lukketøjet var 
snørret med grønopbindergarn.

Parkgruppen afrydder væksthusene 
Tirsdag den 8. oktober kl. 10,00 og frem.
Der står persille til fri afbenyttelse og rabarber.

7. Inspirationstur til Kærene i Rødovre for Parkgruppen.
Parkgruppen rejser den 3. oktober for at få oplyst hvordan
de organiserer deres fælleshaver under deres bolig-
sociale sekretariat. Med henblik på inddragelse af
flere beboere.

8. Evt:
Der er observeret råb efter børnene fra altanerne.
Dette bør ikke finde sted. Tag i stedet ned og tal med
dem.
Afd. 10. under markvandringen blev det vedtaget at 
låsen på værkstedes skulle fjernes. 
SK. tager en snak med Keld om at få den fjernet.
Afd 8. vasketøj på altanerne. Ser ikke godt ud.
Der står ikke noget i husorden om højden, ej heller
at det skal være i rækværkets højde.

Næste møde er sat til den 1. oktober kl 10,00 i Femmeren.
Med venlig hilsen Lene Fassel


