Afdelingsbestyrelsesmøde i Skoleparken 1
Beslutningsreferat af møde d. 06-02-2019 kl. 18:30 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
Delebilsordning

Referat
Anne Stougaard, Gladsaxe Kommune, kom til mødet og fortalte om
delebilsordnings muligheder. kl. 18:00 - 18:30.
Muligheder:
Der er 3 emner i lokalområdet, "LetsGo", "Nordsjællads Delebiler" og
"Lyngby Delebiler". De har tilsammen 3 biler i kommunen.
Varierende time og km pris alt efter biltype.
Mindst 10 medlemmer i afdelingen, dog LD kun 5-7 medlemmer.
Vi skal se vedtægter hos de enkelte foreninger / selskab. Herunder
forsikringsforhold.
EL-biler er en mulighed, biltyper kan forhandles
Brændstofeksempel er en gennemsnitsbil.

- Lukket punkt

Godkendelse af
referat

Referater udsendt med dagsordenen blev godkendt.

Beboerfremmøde

Ingen

Nyt fra
varmemesteren

Martin orienterer:
Status på skimmelsager: EV7 er lukket ned, EV23 og BV222
undersøges nu!
Status på vandskader: 1 stk. i fælleskælder.
Status på Parkvandring opfølgning gårdmandsopgaver: Der er fældet
en del, grene mv. afventer samlet bortkørsel.
Status på årshjul opgaver (Martins liste): Plan følges.
Midlertidig udlejning, status: 22 + 1 på vej, så fuldt udlejet!
Status på selskabslokale: Alt booket frem til juli 2019.
Måtte aftale opsagt på fællesområder, vi køber selv, det giver en bedre
økonomi.

Regnskab

Revideret budget er klar, overskuddet holder!

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 ud, så vi undgår skimmel, det koster ikke
noget!
Sidste nyt om renoveringen.
Martin indlæg om driften!
Noget om julearrangementer og musikaften 25/2 og ølsmagning 8/3.
Brøsen giver indlæg til LUH.
Noget om fastelavn holdes ikke i 2019.
Noget om første nedrivning.
Delebilsordning.
Flagdage og flagudvalg!
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.
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
Ikke noget til referat
Flagudvalg:
Lars Ulrik
Ikke noget til referat
Vaskeriudvalg:
Jytte
Tider på maskinen passer ikke. Tjekkes ved service!

Fondsudvalg:
Palle
Vi tager møde når renoveringstidsplan kendes.
Renovering - Åbent
punkt
- Lukket punkt

LUH orienterer:
Første nedrivning bliver den 20. februar, arrangement er ved at blive
stablet på benene.

Erhvervslokaler

Intet til referat.

- Lukket punkt

Status på Gladsaxe 17 erstatningstræer er plantet, så må vi se om tidsplanen ellers
Kommunes
følges...
plantning af træer og
beskæring ved
boldbanen
Vaskeribygning tag Dyrt tilbud er modtaget, ny pris indhentes.
Inspektørens kommentarer
Det ser ud til vi har fået et noget billigere tilbud - jeg følger det op
fredag morgen og orienterer jer efterfølgende.
- Lukket punkt

- Lukket punkt

- Lukket punkt

Repræsentantskabs Dagsorden er udsendt.
møde 18. marts
Følgende deltager: Jørgen Brøsen, Jytte Nielsen, Marianne Lund.
2019
LUH og Palle deltager for selskabsbestyrelsen.
- Lukket punkt

- Lukket punkt

Næste møde

20. februar 2019 kl. 14.00 - 16.00 Første nedrivning i Skoleparken.
Næste møde er 6. marts 2019.
Repræsentantskabsmøde 18. marts 2019.
Mødet i juni rykkes til onsdag den 29. maj kl. 18.00.
Beboerfremmøde holdes stadig den 5. juni, hvem kan tage det: Peter
og Palle.

Eventuelt

Intet til referat

