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Referat fra bestyrelsesmødet d. 08-08-2012 
 

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

 Ingen beboer mødte op den 01-08-12  
 
Pkt. 2 Valg af referent 

 Lars Ulrik– lukket referat. 

 Palle – åbent referat. 
 

Pkt. 3 Varmemester orienterer.  

 Ingen orientering 
 

Pkt. 4 Godkendelse af referat fra sidste møde 

 Godkendt  
 

Pkt. 5 Økonomi 

 Intet nyt. 
 
Pkt. 6 Orientering fra fritidsudvalg 

 ”Vin for sjov aften” bliv afholdt den 7. juni 2012. artikel  kommer i Park- Nyt. 

 Sankt Hans Fest, afholdt lørdag den 23. juni 2012. artikel kommer  i Park - Nyt. 

  Billard rum er færdig renoveret – og der startes op igen tirsdag den 11. 
september, indbydelse kommer i Park - Nyt.   

 Der er sat net på fodbolds mål ved boldbanen. Basketball stativ af rustfristål 
sættes op i nærmeste fremtid. 
 

 
Pkt. 7 Orientering fra Redaktionsudvalg (hjemmeside og Park - Nyt) 

Kontaktperson: Peter 
Park nyt omdeles i uge 36. 2012. 

 Hjemmeside: er opdateret. 
 
 

Pkt. 8 Orientering fra Selskabslokaleudvalg               
 Kontaktperson: Marianne 

 Hynder på stole i kaffestuen er renset. 
 

Pkt. 9 Orientering fra Flagudvalg 
 Kontaktperson: Jens  

 Intet nyt. 
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Pkt. 10 Vaskeriudvalg 
 Kontaktperson: Susanne 
                          Intet nyt  
 
Pkt. 11 Sager til behandling: 
 

A: E-sag Renovering. Orientering omkring beboerhotel status, opfølgning 
og udarbejdelse af helhedsplan. Status  

   Triumfvej 47 tidligere beboerhotel 
    Der er givet en måned tids frist forlængelse på projektet – følg med i 

hvad der sker med facaderne, sådan vil det komme til at foregå i 
Skoleparken, bare i større omfang  
 Renovering: 
Vi har søgt i landsbyggefonden, og forventer et svar i september. 
 Fjernvarme: 
Engen er færdig og vi afventer 1 års gennemgangen, hvis 
nedsivningen af vand ikke er optimalt. Arbejder i varmecentralen 
afsluttes inden varmesæsonen. 
 

B: E-sag Orientering fra månedsmøde inspektør/formand/varmemester: 
 Halvtag ved selskabslokaler & købmand bliver nødtørftigt udført, 

indtil vi kender økonomien på renoveringen. 
 Fjernvarme status, der mangler lidt i varmecentralen. 
 Vi har 2 store skimmel skader. 
 Fremover skal der måler ved etablering af gulvvarme.   

 
 

C: B-sag Beboersager: 
 4 beboersager. 

  
 

D: E-sag Nedsættelse af et parkudvalg og et byggeudvalg: 
  

 Bliver snart aktuel, jo nærmere vi kommer renoveringen  
 

E:B-sag Afdelingsbestyrelsens ansvar og kompetencer: 
  Intet til referat.. 

 
F: E-sag Beboerhåndbøger: 

 Der skal nedsættes et udvalg, sådan vi kan have dem klar til efter 
renoveringen. 

 
G: E-sag Husdyrhold: 

 Opfølgning på afstemning 

 Nej var der 205 der stemte - ja var der 111 der stemte – der var 
158 lejemål der stemte 
 

H:E/ B-sag Opfølgning på fredagspost, mails og hvad der lå i postkassen:        

 Intet til referat. 
 
Pkt. 12 Evt. 

 Intet 
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Næste møde er onsdag 5. august 2012 kl. 19:00 


