
Referat fra Afdelingsbestyrelsen NordParken.
Tirsdag den 16. marts 2021 i Femmeren.

Tilstede var: Anne Grethe Jensen, Susan Kofod.
Jørn Ole Ipsen, Freddy Sørensen.
Lene Fassel. Peter Holm.
AAgePedersen. Troels Pedersen.

1. Valg af referent: Lene Fassel valgt.
2. Bemærkninger til referat fra den 20. og 22 november 2020

Intet at bemærke.
3. Evaluering af husorden og råderetskatalog.

Ingen ændringer er foreslået
I henholdt til husorden er der et problem med opbevaring
af knallert i kælderrum og rum i stueetagen i opgang 61
Thorkildsvej. Der må ikke opbevares brandbar væske.
Beboerne opfordres til at tale med vedkommende og hvis
det ikke hjælper indsendes en klage til Administrationen.
Formularen findes på Bo42 hjemmeside under blanketter.
Larm og uro fra naboer: Tal med naboen og hvis det ikke 
hjælper indsendes en klage. Husk tidspunkter og dato
for uroen. Hvis der fremsættes trusler skal dette skrives
på blanketten. Evt. kontakt politiet.

4. Status på metaljuletræer.
Vi har 12 stk. Som bliver placeret på stratetiske steder
til glæde for mange. Bestyrelsen er enige i at det er 
tilstrækkelig. Afd. 7 og 10 har lyskæder til flagstang.

5. Orientering omkring opgangsskærme.
Hvis en skærm går i sort, kontakt da Ejendomskontoret.
Ønsker om opslag, henvend jer til Lene Fassel
Aage Pedersen og René Jensen.

6. Orientering om helhedsplanen afd. 56.
Bygherre udvalget har haft første møde, hvor vi blev 
orienteret om planlægning og fremgangsmåde.
Beboerne i afd. 56 får nyhedsbreve fra Kuben.

7. Orientering omkring fællesvaskeri.



Nye vaskemaskiner.
Der ses at nogle beboere har egen vaskepulver med
dette er ikke nødvendigt da maskinerne dosserer selv.
Der findes klude fra Dr. Beckmann som forebygger at
tøjet bliver misfarvet.

8. Eventuelt.
Velkomst brev til ny indflyttere.
Der er blevet observeret at der var gamle breve på 
hjemmesiden.
Lene Fassel har efterfølgende gennemgået alle 
afdelingen og ikke fundet nogle gamle.

Næste Afdelingsbestyrelse møde den 4. maj 2021
kl.16:00 i Femmeren.

Med venlig hilsen.
Afdelingsformanden.
Lene Fassel.


