
Afdelingsbestyrelsesmøde i Skoleparken 1

Beslutningsreferat af møde d. 02-01-2019 kl. 18:00 i

Afdelingsbestyrelseslokalet
Fremmødte: Jørgen Brøsen, Lars Ulrik Hansen, Lisbet Engholm Holst, Marianne Lund, Palle

Juul Nielsen, Martin Alexandersen Autzen

Fraværende: Jytte Nielsen, Peter Weng

Referent: Lars Ulrik Hansen

 

 

Dagsorden Referat
- Lukket punkt

Godkendelse af
referat

Referater er udsendt med dagsordenen. De er godkendt!

- Lukket punkt

Nyt fra
varmemesteren

Martin orienterer:
Status på skimmelsager:JV87 lukket og beboer flyttet. EV 8 udsugning
monteret. JV 160 supplerende radiatorer monteret
Status på vandskader: Ingen
Status på Parkvandring opfølgning gårdmandsopgaver: Intet nyt
Status på årshjul opgaver (Martins liste):
Midlertidig udlejning, status: Alt udlejet

Martin giver liste over "ude af drift" og midlertidig udlejet til LUH.

Selskabslokale er blevet malet og rengjort.

I stedet for at rense møbler i kaffestuen, overvejes indkøb af "nye"
brugte møbler.
Betales under renovering af lokale, på en eller anden måde.

Regnskab Urevideret regnskab 2017 - 2018 er vedlagt og gennemgås på mødet.
Forventet overskud for året er 895.053,- kr.



Udvalg Redaktionsudvalg: Peter og Lisbet Næste Parknyt:
Deadline sensommer nummer er den 4. marts 2019, med omdeling i
uge 7,2019.
Næste redaktionsmøde er den 6. marts, 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.
Noget om første nedrivning.

Martin trykker det næste nummer mens Peter er væk!

Hjemmeside: Intet til referat

Facebook: Intet til referat.

Fritidsudvalg:
Palle

1. februar spil sammen aften, indbydelse uddeles af gårdmænd.

Indbydelse til fastelavn omdeles i marts, hvis ikke der er tilmeldinger
nok (18 børn) aflyses arrangementer

Ølsmagning i 8. marts (Belgisk øl).
Vinsmagning i 26.april (Hvidvin).

Palle hører i selskabsbestyrelsen om der er stemning for et fælles
fastelavnsarrangement, fremadrettet?

Selskabslokaleudvalg:
Marianne
Intet til referat.

Flagudvalg:
Lars Ulrik
Flagliste for 2019 er udarbejdet, der mangler dog bemanding til en
nedtagning 15/6-2019, det klarer Martin og drengene.

Vaskeriudvalg:
Jytte
Intet til referat.

Fondsudvalg:
Palle
Vi venter til der er styr på genhusning.

Renovering - Åbent
punkt

LUH orienterer:
Gladsaxe Kommune har godkendt skema B.
Ny tegning af type J lægges på hjemmeside.
Der indkaldes til møde om genhusning når tidsplan er på plads.
Indbydelse til første nedrivning udsendes primo februar.

- Lukket punkt



Erhvervslokaler Intet til referat.

- Lukket punkt

Status på Gladsaxe
Kommunes
plantning af træer og
beskæring ved
boldbanen

Sagen har været i udbud, inspektør bedes rykke for aktion dagligt, så
kommunen ikke glemmer at starte arbejdet op inden vinteren er forbi!
Der sker intet fra kommunens side, så det er måske vores direktør der
skal tage næste henvendelse, til kommunal direktør eller borgmester!

Inspektørens kommentarer
Jeg rykker igen - og har jeg ikke hørt noget indenfor en uge går jeg
videre med sagen.

Vaskeribygning tag Varmemester orienterede om status.

Det ser ikke så slemt ud som frygtet!

Inspektørens kommentarer
Jeg mener vi har fundet en pragmatisk løsning - så må vi se, hvad det
ender med at koste. Vi igangsætter arbejdet snarest muligt.

- Lukket punkt

- Lukket punkt

9. Kredsmøde om
effektivisering

Se vedlagte indbydelse, er der nogen der ønsker at deltage?
Palle deltager.

- Lukket punkt

Møde i juni rykkes Mødet rykkes til onsdag den 29. maj kl. 18.00.
Beboerfremmøde holdes stadig den 5. juni.

Næste møde De næste møder er:
6. februar 2019 kl. 18.00 Afdelingsbestyrelsesmøde.
20. februar 2019 kl. 14.00 - 16.00 Første nedrivning i Skoleparken?

Eventuelt Intet til referat.


