
Afdelingsbestyrelsesmøde i Skoleparken 1

Beslutningsreferat af møde d. 09-04-2018 kl. 18:00 i

Afdelingsbestyrelseslokalte
Fremmødte: Jytte Nielsen, Jørgen Brøsen, Lars Ulrik Hansen, Marianne Lund, Palle Juul

Nielsen, Peter Weng, Martin Alexandersen Autzen

Fraværende: Lisbet Engholm Holst

Referent: Lars Ulrik Hansen

 

 

Dagsorden Referat
Spisning Palle leverer maden og Lars Ulrik vinen

Godkendelse af
referat

Referater er udsendt med dagsorden og godkendt på mødet

Beboerfremmøde Intet til referat

Nyt fra
varmemesteren

Status på skimmelsager:EV 29 ellers ikke noget nyt.

Status på vandskader: Ingen!

Status på genhusningsboliger:80 % af tiden er gået med dette, alle i
første hold er flyttet.
Plantehotel venter vi med, planter flyttes til genhusningshaver.

Status på Parkvandring og opfølgning gårdmandsopgaver: Intet til
referat.

Status på årshjul opgaver (Martins liste):Intet til referat.

5 års gennemgang Triumfvej 47, status mangeludbedring: Intet til
referat.

Midlertidig udlejning: Alt er udlejet!

Genhusningsrengøring: Der prøves en ny, for at få et bedre resultat.

Regnskab Status på gældende budget, Martin orienterer: Budget følges.



Udvalg Fritidsudvalg:
Palle
Vinarrangement super godt, 24 deltagere.
Billardlokale, overflader behandles i et eller andet omfang, når vi
kender renoveringstidsplanen.

Redaktionsudvalg: Peter og Lisbet Næste Parknyt:
Deadline forårs nummer er den 20. maj 2018, med omdeling i uge 22,
2018.
Næste redaktionsmøde er den 24. maj kl. 19.00. Emner til ParkNyt:
Hjemmeside: Intet til referat.
Facebook: Pårørende kan få adgang, vi annoncerer dette i ParkNyt
næste gang. Lisbet har lavet oplæg, der er 83 brugere nu.
Palle laver oplæg til: "hvad vil jeg deltage i side".

Om renovering: brug os.

Oplæg tøm din maskine, tørretumbler mv.

Selskabslokaleudvalg: Marianne
Gulv ikke pænt, vi afventer tidsplan for renovering.
En note fra vinarrangement: glas er ikke rene og der er beskidt på
borde, der er taget hånd om dette.
Vi skal se på priser for selskabslokale rengøring, hvis prisen er 1600 kr.
per gang så er det for dyrt.

Flagudvalg: Jørgen
Flagline skal trækkes ned! Martin er på sagen!

Vaskeriudvalg: Jytte.
Displayes skal justeres, da der er tidsforskel.

Fondsudvalg: Palle
Møde i "Værktøjskassen" den 21. april 2018 i fritidslokalerne er
annonceret i ParkNyt.

Renovering "Åbent
punkt"

Lars Ulrik orienterede: intet til referat.

- Lukket punkt

Erhvervslokaler Intet til referat

Husorden Hvad er status på ABGs opdaterede husorden?

Opfølgning på
repræsentantskabs
mødet den 12. marts

Det var godt, men pladsen for trang.

Afdelingsmødet den
22. maj 2018

Mail modtaget om referat opsætning.



- Lukket punkt

Almenstyringsdialog Oplysningsskema for afdelingen er vedlagt dagsorden.
Ingen kommentarer herfra.

Hyrdeparken -
Selskabslokale

Det har været kutyme at Hyrdeparken har lånt vores selskabslokale til
beboermøder, kan denne ordning fortsætte?
Det kan de godt!

- Lukket punkt

Næste møde Onsdag den 2. maj kl. 18:00

Inspektørens kommentarer

Eventuelt Der er fuld gang i aktiviteter på skolens boldbane, så vi håber at de
husker træerne.........

Inspektørens kommentarer
Ja det var jo efteråret 2017 der skulle plantes hjertetræer.


