
Afdelingsbestyrelsesmøde i Skoleparken 1

Beslutningsreferat af møde d. 06-03-2019 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 Referat
- Lukket punkt

Godkendelse af
referat

Referater udsendt med dagsorden blev godkendt.

Beboerfremmøde Ingen fremmødte.

Nyt fra
varmemesteren

Martin orienterer:
Status på skimmelsager: EV 23 lukket, BV 222 holdes i live. HV 1
afventer rapport, TV 25.1 i køkkenskabe.
Status på vandskader: Mange gange vand i kælder.
Status på Parkvandring opfølgning gårdmandsopgaver: Næsten
igennem med det grønne.
Status på årshjul opgaver (Martins liste): Årshjul følges.
Midlertidig udlejning, status: Alt udlejet lige nu.
Status på selskabslokale: Der skal ses på nyt inventar til kaffestuen.

Regnskab Martin orienterede: budget 2018-2019, det ser fint ud.

Regnskab 2017-2018 er underskrevet og afleveret i administrationen.



Udvalg Redaktionsudvalg:
Peter og Lisbet Næste Parknyt:
Deadline sommer nummer er den 21. maj 2019, med omdeling i uge
23,2019.
Næste redaktionsmøde er den 29. maj, efter
afdelingsbestyrelsesmødet kl. ?.00.
Emner til ParkNyt:

Hjemmeside: Intet til referat

Facebook: Intet til referat

Fritidsudvalg:
Palle
Ølsmagning fredag cirka 20 deltagere.
Der kommer hvidvins arrangement ultimo april

Selskabslokaleudvalg:
Marianne
Kaffestuemøbel forslag overvejes.

Flagudvalg:
Lars Ulrik
intet til referat

Vaskeriudvalg:
Jytte
Intet til referat

Fondsudvalg:
Palle
Vi tager møde når renoveringstidsplan kendes

Renovering - Åbent
punkt

Lars Ulrik orienterede:
Første nedrivnings event blev afholdt, mange fremmødte og god
stemning.
Miljøsanering og nedrivning er opstartet.

- Lukket punkt

Erhvervslokaler Lars Ulrik orienterer:
Intet til referat

- Lukket punkt

Vaskeribygning tag Martin og Lars Ulrik orienterede, arbejdet er opstartet.

Inspektørens kommentarer
Jeps - og det ser ud til at gå planmæssigt og nogenlunde inden for den
afsatte økonomi.



- Lukket punkt

Budget -
Beboermøde

Oplæg til dagsorden er indsendt.
Er der mere vi skal have med på mødet, og/eller med i beretning?

Stig kan ikke skrive referat, Jytte meldte sig frivilligt, Lars sørger for
skabelon at skrive i.

Husorden Vi tager det op i efteråret 2019.

BL 100 år -
kaffebord

Se vedlagte fra BL - Palle vil gerne være med, Fritidsudvalget
arrangerer. 15. juni 2019.

LUH sørger for tilmelding hos BL !

Delebilsordning Lars Ulrik orienterede, vi tager det op i ParkNyt og på beboermøde.

Gladsaxe kommune vil kun levere El-stander hvis afdelingen går med i
en delebilsordning.

- Lukket punkt

Styringsdialog 2019 Vi har ingen kommentarer til den udleverede styringsdialogskema.

Dialogmøde med
kommunen holdes i
år den 7. maj 2019.

Fra os deltager Palle Nielsen og Jørgen Brøsen.

Inspektørens kommentarer
Tilmeldingen gives videre

Ansøgning om brug
af arealer

Se vedlagte ansøgning fra FDF om brug af arealer på engen ved
Bondehavevej:

Inspektør må svare at vi foreslår at de bruger Stengård Skole eller
Radiomarken, f.eks. klub 144!

Inspektørens kommentarer
OK

- Lukket punkt

Næste møde Byggeudvalgsmøde er onsdag den 13. marts kl. 17.00.

Repræsentantskabsmøde 18. marts 2019 kl. 18.30, spisning kl. 18.00.

Næste afdelingsbestyrelsesmøde er den 3. april kl. 18.00.

Mødet i juni rykkes til onsdag den 29. maj kl. 18.00.
Peter og Palle tager beboerfremmøde den 5. juni.



Eventuelt Intet til referat.


