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Afdeling  Skoleparken 1 Afd. nr. 4717 

 

Mødet afholdtes den 1. marts 2017 Kl.  18.00 

 

I mødet deltog: Marianne Lund, Jytte Nielsen, Lisbet Holst, Jørgen Brøsen, Peter Weng, Palle 

Nielsen, Jan Vinsløv og Lars Ulrik Hansen.  

Afbud:   

 

 

Emne: Kontorets bemærkninger: 
 
Pkt.  1   Valg af referent.   
LUH skriver lukket referat og åbent. 

 
Pkt.  2     Godkendelse af referat fra de 2 sidste møder. 
Åbent og lukket referat er godkendt. 
  
Pkt.  3    Beboerfremmøde  
2 fremmødte – intet til referat. 
 
Pkt.  4     Varmemester orienterer.  
Der er 2 nye skimmelsager, som kan udbedres uden store 
omkostninger. 
Antal udeladte boliger er stadig: 11 
 
Der er en del interne flytninger. 
 
Hegn (det frie stykke) ved børnehaven fjernes. Jan følger op nu. 
 
Parkering forbudt markering på asfalt ved garager mangler, Jan følger 
op så snart vejret tillader det. 
 
Lapning af huller i asfalt udføres i foråret, så snart vejret tillader det. 
   
Pkt.  5      Økonomi.   
Budget kontrol – intet til referat. 
 
Pkt.  6      Orientering fra Fritidsudvalg.   
Billardklubben, fremover laves arrangementer i fritidsudvalgets regi,  
da Jens Højme stopper og kun få Skoleparken beboere deltagere i  
klubben. 
 
Fastelavnsfest var en stor succes med 62 deltagere, heraf 26 børn +  
fritidsudvalget. 
 
Pkt.  7      Orientering fra Redaktionsudvalg (hjemmeside og 
Parknyt). 
Næste deadline er den 29. maj 2017, med omdeling i uge 23, 2016.  
Næste redaktionsmøde den 1. juni 2017, kl. 17.00. 
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Emne: Kontorets bemærkninger: 
 
Hjemmeside: Ny opsætning er gennemført. 

 
Facebook: Status nu 72 medlemmer, der er jævnligt indlæg og 
spørgsmål på siden. 
  
Pkt.  8      Orientering fra Selskabslokaleudvalg   
Intet til referat 

 
Pkt.  9      Orientering fra Flagudvalg:  
Intet til referat 
 
Pkt.  10      Vaskeriudvalg:  
Intet til referat 
 
Pkt.  11     Fondsudvalg:  
Intet til referat 
 
Pkt.  12      Sager til behandling:  
 
A: B-sag       Renovering: Opfølgning på udarbejdelse af  
helhedsplan. Status: 
Seneste nyt om renoveringssagen: 
Lokalplanforslag er under udarbejdelse og kommer snart i høring. 
Møde med J-hus afholdt. 
Første fælleshusudvalgsmøde afholdt, der skal ændresen del på 
arkitektens første oplæg. 
 
B: B-sag Beboersager: 
Intet til referat 
 
C: E-sag       Erhvervslokalerne:  
Intet til referat 
 
D: E-sag       Dialogmøde 15. februar 2017 kl. 17:30:  
Godt at møde Skoleparken 2, hyggeligt møde og en god snak. 
 
E: E-sag Parkvandring 7. september - opfølgning: 
Status på gårdmandsopgaver; følgende udestår: 
Løse grene på de høje træer langs engen fjernes.  
Dette udestår, sammen med fældning/rydning bag butikkerne. 
Træfældning langs engen pågår. 
 
F: B-sag Budget/afdelingsmødet: 
Intet til referat 
 
G: E-sag Kursus i elektronisk rapportering: 
Peter og LUH deltog i kurset, og gav en lille orientering: 
 
Fremtidig dagsorden og referat skrives og udsendes digitalt, første 
gang til april mødet, hvis systemet virker…. 
Som back up udsendes dagsorden og bilag også per mail…. 
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Emne: Kontorets bemærkninger: 
H: E-sag Klagesag: 
Intet til referat 
 
I: E-sag Træfældning ved skolen: 
Løvfald er overstået, så vi vil gerne have oplyst tidspunkt for fældning 
af træerne ved skolens boldbane / Erlingsvej fra Gladsaxe Kommune. 
Seneste nyt fra Kommunen er at der er gjort indsigelser, inspektøren 
undersøger hvilke og skal forsøge at speede op på kommunens 
proces. 
 
J: E-sag Repræsentantskabsmøde den 9. marts 2017: 
Intet til referat 
 
K: B-sag Seminar for afdelingsbestyrelsesformænd og 1 
bestyrelsesmedlem: 
LUH og Palle deltager, administrationen bedes tilmelde. 
 
L: E/B-sag       Opfølgning på fredagspost, mails og hvad der 

ligger i postkassen op til mødet: 
Ingen bemærkninger. 
 
Pkt. 13     EVT. 
Intet til referat 
 
Næste afdelingsbestyrelsesmøde:  
Onsdag den 5. april 2017 -  
Forårs parkvandring kl. 16.00 
Mødestart kl. 18.00  
 

 


