
 

Referat fra bestyrelsesmødet d. 18-04-2012 
 

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

 2 beboere var mødt op den 4.4.2012. Lars Ulrik orienterede. 
 
Pkt. 2 Valg af referent 

 Lukket referat: Lars Ulrik 

 Åbent referat: Jørgen  
 
 

Pkt. 3 Varmemester orienterer.  

 Video overvågning påtænkes ved containerpladserne  pga. udefra kommende 
tømmer deres affald i Skoleparken.  

 Stort arbejdspres p.g.a. de mange projekter der er igangsat. 

 Fjernvarmeprojekt kører efter planen.  

 6 Bord/bænkesæt er indkøbt og fordelt på Skoleparkens område. 
 
 

Pkt. 4 Godkendelse af referat fra sidste møde 
• Godkendt  

 
Pkt. 5 Økonomi 

• Lars Ulrik orienterede. 
 
Pkt. 6 Orientering fra fritidsudvalget 

 Sankt Hans festen er en lørdag. Der vil blive gjort mere ud af det. Lars Ulrik 
holder tale.  

 
 
Pkt. 7 Orientering fra Redaktionsudvalg   

 Redaktionsmøde den 25.4.2012.   
 

Pkt. 8 Orientering fra Selskabslokaleudvalg     

 Kontaktperson Marianne Lund 

 Intet nyt           
  



 
Pkt. 9 Orientering fra Flagudvalg 

 Intet nyt 
  

 
Pkt. 10 Orientering fra Vaskeriudvalg 
 Kontaktperson: Susanne 

 Der skal der sættes ”rygning-forbudt” skilt op, da det er blevet observeret, at der 
er blevet røget på vaskeriet. 

  
 
Pkt. 11 Sager til behandling: 
 

A: E-sag Renovering. Orientering omkring beboerhotel status, opfølgning 
og udarbejdelse af helhedsplan. Status  
 Triumfvej 47-projektet er påbegyndt efter planerne. 
 Generelt er Skoleparkens bygninger blevet betegnet som tætte 

men meget kolde.  I f.b.m. at Landsbyggefonden skal bese 
byggeriet skal alle rapporter om skimmelsvamp og vandskader 
samles sammen. Enkelte problemer (vindskeder) med asbest skal 
ordnes. 

 De konkrete ting der udbedres er ikke reparationer, men 
forebyggende. 

 
B: E-sag         Orientering fra månedsmøde inspektør/formand/   
                         Varmemester 

 Intet møde afholdt.     Næste møde den 22.4.2012 
                          
C: B-sag Beboersager 

 To sager skal behandles. Den ene er bilagt. 
 
                      D: B-sag     Postkasseudflytning.  

 Refleksnumre påsættes snarest. 
 Nogle problemer med nøgler der er svære bruge. Dette kan klares 

med lidt låseolie. 
 

E: B-sag    Budgetmøde 
 Jan sørger for mikrofon. Mødet starter kl. 18:30. 

    
F:B-sag        Styringsdialog 

• Ingen kommentarer.  
 

G: E-sag Parkrundvisning for nye bboere, opfølgning. 
 Der var kun 4 deltagere (fra 3 boliger). Bestyrelsen synes dog 

stadig det er en god ide. 
 
H:B-sag        Opfølgning på fredagspost.  

 Ingen kommentarer. 
  
         Pkt. 12         Evt. 

 Ingen kommentarer 
                                            


