Afdelingsbestyrelsesmøde i Skoleparken 1
Beslutningsreferat af møde d. 01-11-2017 kl. 18:00 i
Afdelingsbestyrelseslokalet
Fremmødte: Jytte Nielsen, Jørgen Brøsen, Lars Ulrik Hansen, Lisbet Engholm Holst,
Marianne Lund, Palle Juul Nielsen, Peter Weng, Martin Alexandersen Autzen
Fraværende: Lisbet Engholm Holst
Referent: Lars Ulrik Hansen

Dagsorden
- Lukket punkt

Referat

Godkendelse af
referat fra sidste
møde

Referater er udsendt med dagsorden godkendt, dog står Lisbet og
Peter som både deltager og fraværende. Hvordan det?
Inspektørens kommentarer
Dribles videre til edb-manden

Beboerfremmøde

3 fremmødte; emnerne behandles under beboersager

Nyt fra
varmemesteren

Martin:
Skimmel i varmemesterkontor i store mængder. Derfor er Martin flyttet i
kælderen i børnehavekontoret.
Resten af bygningen undersøges.
Midlertidige lejemål er gennemgået og det ser fornuftigt ud i forhold til
genhusning.
Magnus er startet, det går fint.

Inspektørens kommentarer
Afventer svar på yderligere undersøgelser i vm-bygning.
- Lukket punkt

Regnskab

Intet til referat, nyt regnskabsår begyndte 1. oktober 2017.

Udvalg

Fritidsudvalg:
Palle
Næste møde den 14.11
Julearrangementer er sat i ParkNyt.
Redaktionsudvalg:
Peter og Lisbet
Næste Parknyt:
Deadline er den 5. oktober 2018, med omdeling i uge 7, 2018. Næste
redaktionsmøde er den 7. februar efter afdelingsbestyrelsesmødet.
Emner til ParkNyt:
Hjemmeside: Wissenberg skylder os opdaterede tegninger til
hjemmesiden både renovering og nybyggeri. Inspektør bedes rykke
Facebook:76 medlemmer nu.
Vi formidler også arrangementer der fremover.
Selskabslokaleudvalg:
Marianne
Martin opdaterer løbende kalenderne.
Flagudvalg:
Jørgen
Intet til referat
Vaskeriudvalg:
Jytte
Martin laver en seddel om hvordan man åbner vaskemaskiner der er
gået i baglås.
Fondsudvalg:
Palle
Næste møde afholdes tirsdag den 14. november kl. 18.00.
Jytte giver Stig besked
Værktøjskassen:
Se punkter fra beboerfremmøde.
Aftales på fondsmøde
Inspektørens kommentarer
Jeg tager kontakt til Wissenberg

Renovering

Næste byggeudvalgsmøde er den 4. december kl. 16.00.
Skema A for nybyggeriet er på Økonomiudvalgets dagsorden den 8.
november

- Lukket punkt

- Lukket punkt

Erhvervslokalerne

Intet til referat

Opfølgning på
parkvandring

Opfølgning på gårdmandsliste:
Der gang i opfølgning
Opfølgning på beboertilskrivelser;
der er 4 der skal have gartner besøg i den kommende uge.
Skrivelser er på vej ud fra administrationen til de 4 heldige.

Afdelingsbestyrelses
konference 28.
oktober 2017 kl.
09.00
TV-skærm til
afdelingsbestyrelsesl
okalet.

Evaluering af konferencen:
Hyggeligt og giver god information. Gode emner.
Vi savner at blive blandet lidt mere afdelingerne i mellem.
På afdelingsbestyrelseskonferencen fortalte en anden afdeling at de
havde indkøbt en tv-skærm, så alle kunne følge med i referatskrivning
og godkende referatet inden mødeafslutning.
Den ide vil vi gerne følge op med indkøb af skærm, Lars Ulrik
undersøger hvordan Mølleparken 1 har gjort.

- Lukket punkt

ABG-Net
opfølgningskursus

Tilbagemelding fra deltager Palle:
Positiv oplevelse, men stadig plads til forbedring!
Bl.a. flueben for at inspektør har set punkt....alternativt at referat
mærkes med læst og accepteret.

Mødet med byrådet Tilbagemelding fra deltagere Jørgen og Palle:
30. oktober 2017
Anderledes end tidligere, men da spørgsmål er stillet på forhold, så
virker det lidt statisk.
Men god mad.
- Lukket punkt

Ny husorden

Arbejdsgruppe + afdelingsbestyrelsen.
Vi venter på ABGs opdaterede standard husorden, bør være klar medio
november.....

Billedbog

Peter er næsten færdig med billedbogen.
Bogen vil koste 399,- kr.
Vi indkøber 5 stk. som kan stå hos varmemester til udlån.
Interesserede kan bestille en kopi, mod betaling hos Peter.

- Lukket punkt

Eventuelt

Intet til referat.

Møder

Næste møde er onsdag den 6. december 2017, kl. 18:00
Stegt flæsk og persillesovs
Kinesisk i januar.

