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Referat fra bestyrelsesmødet d. 02. oktober 2013 
 

Deltagere: Jørgen Brøsen, Lars Ulrik Hansen, Jan Vinsløv, Marianne Lund, Jens Højme,  
Palle Nielsen, Peter Weng og Susanne Hansbo.  
 
Afbud: Ingen 

 

Åben dagsorden 
 
Pkt. 1 Beboer fremmøde  

 En beboer 
 
Pkt. 2 Valg af referent 

 Susanne 
 

Pkt. 3 Varmemester orienterer.  

 Bedet ved containerpladsen, Josteinsvej er blevet ryddet. 

 Kloak bag købmandslokalerne skal graves op. Kloakken skal fores så den 
kommer til at fungerer optimalt. 

 Varmeregnskab sendes ud sidst i oktober. 

 Der monteres el-udtag på facaden ved Fritidslokalerne. 
 

Pkt. 4 Godkendelse af referat fra sidste møde 

 Godkendt  
 

Pkt. 5 Økonomi 

 Økonomien er stadigvæk ok. 
 
Pkt. 6 Orientering fra fritidsudvalg 

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

Kontaktperson: Peter 
Næste deadline for Park-nyt er d. 26. oktober 2013 med omdeling i uge 46, 2013. 
Næste redaktionsmøde er d. 6. november 2013, kl. 18. 

 

Pkt. 8 Orientering fra Selskabslokaleudvalg             
 Kontaktperson: Marianne 

 Der købes ekstra stole.  
 

Pkt. 9 Orientering fra Flagudvalg            
 Kontaktperson: Jens 

 Der er oprettet flagliste for 2014. 
 

Pkt. 10 Vaskeriudvalg 
 Kontaktperson: Susanne 

 Der købes en ny svingarm til klude ved vask. 

 Bord/stole sæt efterspændes.  



Side 2/2 

 

  
 
Pkt. 11 Sager til behandling: 
 

A: E-sag Renovering. Orientering omkring Triumfvej 47, opfølgning og 
udarbejdelse af helhedsplan. Status  
 Stemmeseddel m.h.t. container placering ved Triumfvej 47 er 

afleveret til beboerne samt til beboerne i Bondehavevej 228, som 
evt. kan være generet af nuværende placering.  

 Næste møde er d. 24. oktober 2013 
 

B: E-sag Orientering fra månedsmøde inspektør/formand/varmemester 
 2 nye skimmelsvamp sager. 
 Budget opfølgning. 

 
C: B-sag Beboersager 

 Intet til referat.  
 

D:B-sag Parkvandring opfølgning 
 Opfølgning af de 31 tilskrivelser. Vi har efterfølgende skrevet til 11 

beboer igen, som ikke har fået ordnet beplantningen. I anden 
tilskrivelse har de 10 dage til at få bragt tingene i orden. Hvis 
denne tidsfrist ikke overholdes, så sættes en gartner på sagen og 
udgiften afholdes af beboerne selv. 

 Tjekliste for Gårdmandsopgaver blev gennemgået. Nogle af 
opgaverne er udført og de resterende vil blive udført i løbet af 
vinteren. Træfældning o.l.  

 
E: E-sag Erhvervslokalerne 

 Intet til referat. 
 

                     G:E-sag Træer ved skolen 
Der er indgået aftale med Gladsaxe kommune at Egetræerne ved 
skolen fældes eller stynes. Dette vil blive gennemført i ca. januar-
ferbruar måned. 

 
L: E-sag Ny bærbar computer til EGBolignet 

 ABG stiller en bærbarcomputer til rådighed. 
 

M: E/B-sag Opfølgning af fredagspost. mails m.m. 

 Intet til referat. 
 

Pkt. 12 Evt. 

 Intet til referat. 
 
 
 
 

Næste møde er tirsdag d. 12. november 2013 kl. 18.  
 
Marianne & Jens tager beboerfremmøde d. 6. november kl. 19-19:30 


