Afdelingsbestyrelsesmøde i Skoleparken 1
Beslutningsreferat af møde d. 05-12-2018 kl. 18:00 i
Afdelingsbestyrelseslokalet
Fremmødte: Jytte Nielsen, Jørgen Brøsen, Lars Ulrik Hansen, Lisbet Engholm Holst,
Marianne Lund, Palle Juul Nielsen, Martin Alexandersen Autzen
Fraværende: Peter Weng
Referent: Lars Ulrik Hansen

Dagsorden
- Lukket punkt

Referat

Godkendelse af
referat

Referater er udsendt med dagsordenen og godkendt.

Beboerfremmøde

Ingen!

Nyt fra
varmemesteren

Status på skimmelsager:2 - 3 stykker på vej, måske. Vi afventer
rapporter.
Status på vandskader: Ingen!
Status på Parkvandring opfølgning gårdmandsopgaver: Næsten færdig,
der magler kun fældning.
Status på årshjul opgaver (Martins liste): Den følges.
Midlertidig udlejning, status: Alt udlejet!

Regnskab

Martin orienterer; Det ser godt ud, men der bruges lidt penge på en
defekt kloak på Erlingsvej.
Inspektørens kommentarer
Udbedres over driften og Wissenberg tjekker om arbejdet skal tages ud
af renoveringssagen, såfremt den strækning er indeholdt i tilbuddet.

- Lukket punkt

Udvalg

Redaktionsudvalg: Peter og Lisbet Næste Parknyt:
Deadline sensommer nummer er den 4. februar 2019, med omdeling i
uge 7,2019.
Næste redaktionsmøde er den 6. februar, efter
afdelingsbestyrelsesmødet kl. ?.00.
Emner til ParkNyt:
Skru op for varmen og luft d, så vi undgår skimmel, det koster ikke
noget!
Sidste nyt om renoveringen.
Martin indlæg!
Noget om julearrangementer og musikaften 25/2 og ølsmagning 8/3.
Noget om fastelavn.
Martin trykker de næste numre mens Peter er væk.
Hjemmeside: Intet til referat
Facebook: Intet til referat.
LUH laver tekst om varme og luft ud, Peter lægger på hjemmesiden og
Facebook, Martin sætter op i vaskeri og skralderum.
Fritidsudvalg:
Palle
Julearrangementer er gået godt!
Få deltagere, men vi gennemførte, i 2019 sættes der et
minimumsdeltager antal!
Fremtidige arrangementer, se parknyt
Selskabslokaleudvalg:
Marianne
Lokalet er ved at blive malet!
Højttaler i kaffestue, er måske defekt!
I fremtiden ønsker vi lysdæmpning på de store lamper.
Flagudvalg:
Lars Ulrik
Flagliste for 2019 er under udarbejdelse, vi søger hjælp fra gårdmænd
og beboere.
Vaskeriudvalg:
Jytte
Intet til referat. Bortset fra at rengøring er OK!
Fondsudvalg:
Palle
Vi venter til der er styr på genhusning.

Renovering - Åbent
punkt

LUH orienterer:
Status på kontrakt med MT Højgaard: Intet til referat.
Nyhedsbrev udsendes inden jul.

- Lukket punkt

Erhvervslokaler

LUH orienterede: Intet til referat.

- Lukket punkt

Status på Gladsaxe
Kommunes
plantning af træer og
beskæring ved
boldbanen

Sagen er i udbud,inspektør bedes rykke for aktion dagligt!

Vaskeribygning tag

LUH orienterer:
Nedtagning af lofter på varmemesterkontor er igangsat.

Inspektørens kommentarer
Det er da et utroligt fremskridt vi ikke er glemt - jeg rykker med
mellemrum.

- Lukket punkt

- Lukket punkt

Delebilsordning i
Det vil vi meget gerne være med i.
Gladsaxe Kommune
Så Jens du må gerne sætte et møde op.
Inspektørens kommentarer
Det gør jeg gerne, men kunne I venligst maile mig 3 forslag til dato og
tid for mødet - så kontakter jeg straks derefter kommunen.
Ophør af
funktionærbolig
ordning

Til orientering: Selskabets aftale om funktionærbolig til ansatte er som
tidligere varslet ophørt per 1. oktober 2018.
Vores funktionærer har dermed "FRI" når de har fri!

- Lukket punkt

Næste møde

De næste møder er:
12. december kl. 17:00 Byggeudvalgsmøde.
2. januar 2019 kl. 18.00 Afdelingsbestyrelsesmøde (- Jytte)

Eventuelt

Intet til referat.

