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Referat fra bestyrelsesmødet d. 02-03-2011 
 

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

 Beboer forslog at tøj trækkeren i vaskeriet blev flyttet 
 
Pkt. 2 Valg af referent 

 Lars Ulrik– lukket referat 

 Palle – åbent referat 
 

Pkt. 3 Varmemester orienterer. 
                                                             

 
Pkt. 4 Godkendelse af referat fra sidste møde 

 Godkendt  
 
 
Pkt. 6 Orientering fra fritidsudvalg 

 24 børn og 28 voksne tilmeldt fastelavnsfesten 
 
 
Pkt. 7 Orientering fra Bladudvalg 

 Næste deadline er den 4. maj 2011, med omdeling i uge 22. 
Redaktionsmøder: 5. maj og 26. maj. 
 

Pkt. 8 Webmaster Peter Weng orienterer 

 Intet nyt.. 
 
 

Pkt. 9 Orientering fra Selskabslokaleudvalg               

 Gulv slibes og lakeres i uge 24 og 25 

 Nye regler og prisoplæg udarbejdes af udvalget som består af Marianne, Brøsen 
og Lars Ulrik. Skal foreligge inden budgetmøde i maj måned. 

 Der arbejdes på at fremover skal der kontrolleres lidt bedre efter endt leje. 

 Der arbejdes også på at købe nye stole til cafestuen. 
 
 
 
Pkt. 10 Sager til behandling: 
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E-sag Renovering. Orientering omkring beboerhotel status. Opfølgning af 
helhedsplan udarbejdes. Status  
 Henning Juhl Hovmann har skrevet til Landsbyggefonden med 

informationer omkring boligernes tilstand.. Vi afventer svar. 
 

E-sag Orientering fra månedsmøde inspektør/formand/varmemester                                                                                                 
                              Afvandingsprojekt – studerende har forespurgt om hun må udføre  
                              et pilotprojekt som afgangs eksamen her i Skoleparken. 
                              Der bliver afsat 300.000,- kr. på vores budget til kosmiske       

                                                   reparationer, blandt andet de røde gavle. 
                                                   Nyt skema til brug ved parkvandring, som gør det mere                                                
                                                   overskueligt og ensartet. 

  
E-sag Skimmelsvamp, noget nyt ? 

 Desværre er der kommet ny sag.   
 

  
B-sag Invitation til Klimaklar 14. april. 

  Brøsen og Lars Ulrik deltager 
 
 

B-sag Beboersager – klage over nabo og henvendelse om hund  
 

   
 

E-sag Orientering om skrald. Orientering vedr. skralde rum, afslutning.  . 
                               Fenderlister lakeres, i forår/sommer 2011  
 
E-sag Video overvågning. 

 Tilladelsen på vej 
 
  

 Pkt. 11.                              EVT.      
                                             
 
                       


