
Afdelingsbestyrelsesmøde i Skoleparken 1

Beslutningsreferat af møde d. 04-09-2019 kl. 16:00 i

Afdelingsbestyrelseslokalet og Børnehaven
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 Referat
- Lukket punkt

- Lukket punkt

- Lukket punkt

Godkendelse af
referat

Referater udsendt med dagsorden er godkendt

Beboerfremmøde Ingen

Nyt fra
varmemesteren

Martin orienterer:
Status på skimmelsager: 0
Status på vandskader: 1 i kælder
Status på Parkvandring: Intet til referat
Status på årshjul opgaver (Martins liste):Bagud "som sædvanligt"
sagde Martin, der er fuld bemanding og en hjælper på fra uge 37.

Patrick maler bygninger, for at spare penge.

Genhusningsboliger, næste fase er ved at være klar til beboere.

Stjålne maskiner er set på DBA og de fleste er nu hentet hjem igen,
med politiets hjælp!

Regnskab Martin orienterer:
Det ser ok 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.

Vinternummer udsendes i november.

Hjemmeside: intet til referat.

Facebook: vi har over 100 medlemmer nu.

Fritidsudvalg:
Palle
Der arbejdes på julearrangementer og aktiviteter, som annonceres i
ParkNyt.

Selskabslokaleudvalg:
Marianne
Møbelmuligheder til kaffestue og nye borde til selskabslokalet.
Næste møde oplæg til stolehynder, borde og små sofaer.

Vaskeriudvalg:
Jytte
Intet til referat.

Flagudvalg:
Lars Ulrik
Intet til referat

Fondsudvalg:
Palle
Vi skal holde møde om legeplads legat.
Palle indkalder til 9. oktober kl. 18.00.

Renovering - Åbent
punkt

Lars Ulrik orienterede:
Udstilling af standard materialer og tilvalg er ved at være på plads.
Næste genhusning er ved at starte op.
Halbjørnsvej spærres for kørsel, der sendes information ud fra
byggeledelsen.

- Lukket punkt

- Lukket punkt

Printer / Scanner Opsætning af kopimaskine så der kan skannes til enkeltpersoner og
ikke kun til afdelingsbestyrelsesmail er ikke muligt!

Åbning af en USB-port på printer, så Parknyt kan udskrives uden for
kontortid, skulle være sket, vi ser om det virker!



Husorden Jyttes rettelser i husorden og råderetskatalog blev rost, Lars Ulrik retter
til til næste møde. Hvorefter der kan indkaldes til fokusgruppemøder.

Vedligeholdelsesregler Martin kommer med oplæg til ændringer næste
møde.

Haveregler blev gennemgået, lars Ulrik retter til til næste møde.

Landskabsarkitektens oplæg til park og haveplan blev gennemgået,
Lars Ulrik kontakter ham for om tilpasninger, gennemgås igen på
næste møde.

Sagsbehandling
klagesager
fremadrettet

Lars Ulrik orienterer
Ved klage fremsender administration en orientering om sag og
involverede til afdelingsbestyrelsen.
Afdelingsformand informeres løbende om sagsstatus af inspektør.
Efter endt sag modtager afdelingsbestyrelse et slutbrev.

- Lukket punkt

Næste møde 2. oktober kl. 18:00 Afdelingsbestyrelsesmøde.

Eventuelt Fremover er Varmemester Martins titel Ejendomsmester og
gårdmændene ejendomsfunktionærer.


