
Afdelingsbestyrelsesmøde i Skoleparken 1

Beslutningsreferat af møde d. 29-05-2019 kl. 18:00 i

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

Juul Nielsen, Peter Weng, Martin Alexandersen Autzen

Fraværende: Jytte Nielsen

Referent: Lars Ulrik Hansen

 

 

Dagsorden Referat
- Lukket punkt

Godkendelse af
referat

Referater fra sidste møde udsendt med dagsorden er godkendt.

Beboerfremmøde Afholdes onsdag den 5. juni kl. 19.00 - 19.30.

Nyt fra
varmemesteren

Martin orienterer:
Status på skimmelsager: ingen
Status på vandskader: ingen
Status på Parkvandring opfølgning gårdmandsopgaver: planter og
træer langs Halbjørns vej flyttes.
Status på årshjul opgaver (Martins liste): følges
Midlertidig udlejning, status: Alt udlejet eller bruges til genhusning.
Gennemgang på legepladser, der er lidt reparationer. Vi skal have set
på fremadrettede reparationer. Martin finder ud af omkostninger til
reparationer inden Parkvandring.

Regnskab Martin orienterer: Det ser stadig fint ud!



Udvalg Redaktionsudvalg:
Peter og Lisbet
Næste Parknyt: Deadline efterårs nummer er den 1. september 2019,
med omdeling i uge 37,2019.
Næste redaktionsmøde er den 4. september, i forbindelse
afdelingsbestyrelsesmødet.

Hjemmeside: intet til referat

Facebook: intet til referat

Fritidsudvalg:
Palle

BL 100 års fødselsdag Fritidsudvalget arrangerer, plan for morgenbord
er lagt.

Sankt Hans, status? Der er styr på det hele undtagen vejret, som Palle
klarer!

Mulighed for events i selskabslokaler og fritidslokaler måske en gang
om måneden er i proces, mere følger.

Selskabslokaleudvalg:
Marianne

Marianne og Palle ser på møbelmuligheder til kaffestue. Tages efter
sommerferien.

Vi skal også se på nye borde til selskabslokalet.

Vaskeriudvalg:
Jytte
Intet til referat.

Flagudvalg:
Lars Ulrik

Fondsudvalg:
Palle

Vi tager møde når renoveringstidsplan kendes.

VI skal have åbnet en USB-port på printer, så Parknyt kan udskrives
uden for kontortid!
Det er VIGTIG for udvalget!

Fællesværksted kan arrangeres, men hvor og hvordan tænker vi over,
Jørgen vil gerne stå for det.

Renovering - Åbent
punkt

Lars Ulrik orienterede:
Der arrangeres genhusningsmøde i efteråret.
Der arbejdes intenst med tilvalgsprogrammer.
Se også i ParkNyt.
Købmand og kælderen derunder nedrives, det bliver nok i efteråret.

- Lukket punkt



Erhvervslokaler Pizzeria er opsagt til fraflytning 1. juli 2019.

Der er herefter kun erhvervslokaler i kælderen under Triumfvej 47.

- Lukket punkt

Vaskeribygningen -
Tagrenovering

Det er næsten færdig, et facadeparti monteres i juli, håber vi. Det sidste
maler- og el-arbejde pågår.

Beboer-
/budgetmøde -
opfølgning

Referat er vedlagt dagsorden og offentliggøres på ABGs hjemmeside
og i ParkNyt.

Opfølgning på mødet:
Intet til referat.

- Lukket punkt

Dialogmøde med
kommunen 7. maj

Jørgen og Palle orienterer om mødet:
Maden var god og der var god dialog ved bordene.

- Lukket punkt

- Lukket punkt

Næste møde Peter og Palle tager beboerfremmøde den 5. juni.

Afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 7. august kl. 18.00.

Eventuelt Intet til referat.


