
 

Referat fra bestyrelsesmødet d. 05-01-2011 
 

Tilstede:  
Peter Weng, Jørgen Brøsen, Palle Nielsen, Kristine Lytje, Lars Ulrik Hansen, Marianne Lund, Jan 
Vinsløv & Susanne Hansbo 
 
 
Åben dagsorden 
 
Pkt. 1 Beboer fremmøde  

 Ingen mødte op 
 
Pkt. 2 Valg af referent 

 Lars Ulrik– lukket referat 

 Susanne – åbent referat 
 

Pkt. 3 Varmemester orienterer. Jan Vinsløv giver en kort orientering  

 Faskine sagen ved engen på Bondehavevej tages op igen til foråret. 

 Udskiftning af gulv i fraflytningslejlighed beløber sig til ca. 30.000 kr. 
 

Pkt. 4 Godkendelse af referat fra sidste møde 

 Godkendt  
 
Pkt. 5 Økonomi 

 Godkendelse af regnskab 2009/2010 
 

Pkt. 6 Orientering fra fritidsudvalg 

 De to aktiviteter som foregår i fritidslokalerne er Yoga og Billard. 

 Der vil blive indkøbt udstyr til Billard rum, såsom køer , kridt o.l. 

 Næste arrangement bliver Fastelavn den 6 marts 2011. Mere herom senere. 
 
 

Pkt. 7 Orientering fra Bladudvalg 

 Omdeling af blad i uge 3.  
 

Pkt. 8 Webmaster Peter Weng orienterer 

 Skoleparkens hjemmesiden vil blive opdateret således at siden vil blive mere 
brugervenlig med bla. debat forum o.l. Der afsættes 11.000 kr til dette projekt. 

 
Pkt. 9 Orientering fra Selskabslokaleudvalg               

 Lak på Bambus gulv slibes af og mere slidstærkt lak vil blive påført i Juli måned.  
 

 
 
 
 
 
 
 



Pkt. 10 Sager til behandling: 
 
 

E-sag Renovering. Orientering omkring beboerhotel status. Opfølgning af 
hehedsplan udarbejdes. Status  
 Intet nyt 

 
E-sag Lars Ulrik- møde med AB Gladsaxe 

 Lars Ulrik har aftalt med Jens Bielefeldt at de skal mødes en gang 
om måneden for at gennemgå regnskab og kigge på andre 
relevante tiltag, som vil være til Skoleparkens interesse.Til det 
møde vil Varmemesteren også deltage. 
  

E-sag Skimmelsvamp, noget nyt ? 
 Desværre er der kommet tre nye sager.  

 
  

E-sag Orientering om skrald. Sidste nyt vedr. skralde rum, afslutning 
  Fenderlister er sat op og de vil blive malet eller lakeret i nærmeste 

fremtid. 
 

 
B-sag Video overvågning. 

 Der skal hentes pris ind på leasing af anlæg hos GS4, når pris 
 forligger, vælger formand og inspektør model. 

 
 

Pkt. 11 Evt.  

 Bestyrelsen har besluttet at opslagstavlerne på vaskeri flyttes så de bliver mere 
synlige. Aktion: Jan går videre med opgaven. 

 Træerne ved Josteinsvej 15 fældes når vejret bliver bedre. 

 Der vil blive undersøg om mulighed for installation af en gulv centrifuge i vaskeri. 
Aktion. Jan undersøger mulighederne. 

 
 
 
 
 
Mvh  
Susanne 


