Afdelingsbestyrelsesmøde i Skoleparken 1
Beslutningsreferat af møde d. 03-04-2019 kl. 18:00 i
Afdelingsbestyrelseslokalet
Fremmødte: Jytte Nielsen, Jørgen Brøsen, Lars Ulrik Hansen, Lisbet Engholm Holst,
Marianne Lund, Palle Juul Nielsen, Peter Weng, Martin Alexandersen Autzen
Fraværende:
Referent: Lars Ulrik Hansen

Dagsorden
- Lukket punkt

Referat

Godkendelse af
referat

Referater udsendt med dagsorden er godkendt

Beboerfremmøde

Igen fremmødte

Nyt fra
varmemesteren

Martin orienterer:
Status på skimmelsager: HV 11 lukket. 2 stk. er klaret ved afvaskning.
Status på vandskader: Ingen!
Status på Parkvandring opfølgning gårdmandsopgaver: OK.
Status på årshjul opgaver (Martins liste): Klar til forårs opgaver.
Midlertidig udlejning, status: 2 tomme lige nu.
Forslag fra rengøring om at gå ned på hver anden uge, efter forbrug i
selskabslokale og klubber. Vaskeri stadig ugentlig. Vi forsøger det i en
periode.
Status på selskabslokale: Der skal ses på nyt inventar til kaffestuen.
Tages under selskabslokale udvalg.

Regnskab

Martin orienterer:
Budget er stadig fornuftigt.

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:
Referat fra budgetmøde.
Indlæg fra Skoleparken 2.
Arrangementer.
LUHs klumme
Vi hører at prisen på "foldedelen" til vores kopimaskine, til at folde
parknyt, koster cirka 20.000,-, så det vil vi gerne have, snarest muligt,
inden 15. maj 2019!

Hjemmeside:
Facebook
Fritidsudvalg:
Palle
26. april vin og musik arrangement.
BL 100 års fødselsdag Fritidsudvalget arrangerer.
Sankt Hans, PPS eller andet arrangeres.
Selskabslokaleudvalg:
Marianne
Jytte undersøger IKEA møbel leasing....
Vaskeriudvalg:
Jytte
Intet til referat.
Flagudvalg:
Lars Ulrik
9/4 Martin hejser til halv, Peter hejser til hel, Lars nedtager
Fondsudvalg:
Palle
Vi tager møde når renoveringstidsplan kendes.
Inspektørens kommentarer
Vores it-mand er bedt om at bestille den, så mon ikke den er på vej.
Renovering - Åbent
punkt

Lars Ulrik orienterer:
Næste etape genhusningsmøde afholdes 10. april
Pizzeria og Nordserver er opsagt til 1/7.
Skema B for nybyggeri er godkendt i byrådet.
Tidsplan er næsten på plads.

- Lukket punkt

Erhvervslokaler

Lars Ulrik orienterede.
Loppemarked hvornår skal det opsiges / stoppes.
Jo senere jo bedre, af sociale hensyn!

- Lukket punkt

VAskeribygningens
tagrenovering

Det går langsomt fremad.
Martin rykker muligvis op af kælder omkring 1. maj 2019.
Inspektørens kommentarer
Seneste nyt er, at lokalerne muligvis er færdige inden påske - dog
undtaget der hvor der skal sættes afstivning op.

Budget beboermøde

Intet at tilføje

- Lukket punkt

BL 100 år Kaffebord

Fritidsudvalget står for arrangementet, Skoleparken 2 vil også gerne
være med.
Lars Ulrik har sørget for tilmelding: 150 personer.

Dialogmøde med
kommunen 7. maj
2019

Jørgen og Palle er tilmeldt.
Inspektørens kommentarer

EL-målerudskiftning Der er modtaget breve fra Radius om målerudskiftning, det undersøges
om udskiftning kan udskydes til udførelse i forbindelse med renovering.
Inspektørens kommentarer
Først kom der godt nyt - det tydede på, at vi kunne få udskiftningen
udskudt. Men nu blæser vinden lidt den anden vej. Vi prøver at få det
udskudt, men om det lykkes helt er uvist.
- Lukket punkt

Næste møde

Genhusningsmøde, 2. etape er onsdag den 10. april kl. 17:00.
Afdelingsbestyrelsesmøde afholdes 30. april kl. 18.00.
Peter og Jørgen tager beboerfremmøde 1. maj kl. 19:00.
Mødet i juni rykkes til onsdag den 29. maj kl. 18.00. Peter og Palle
tager beboerfremmøde den 5. juni.

Eventuelt

Intet til referat.

