Afdelingsbestyrelsesmøde i Skoleparken 1
Beslutningsreferat af møde d. 06-11-2019 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

- Lukket punkt

Godkendelse af
referat

Referater fra sidste møde er udsendt med dagsorden og godkendt.

Beboerfremmøde

Ingen fremmødte!

Nyt fra
ejendomsmesteren

Martin orienterer:
Status på skimmelsager: 1 ny JV 157 bliver lukket ned.Samt en
skimmelsag der er klaret med afvaskning.
Status på vandskader:Flere i kælder og et par boliger.
Status på Parkvandring: Intet til referat.
Status på årshjul opgaver (Martins liste):Tagrenderensning pågår,
rensning af regnvandsbrønde pågår, samt beskæring.
Patrick malerarbejde bygninger, status: Næsten færdigt.
Genhusningsboliger, status: Intet til referat.
Legepladsarbejder udføres i november.
Juletræer og lys opsættes nu. Der udvides med Erlingsvej, men der
sættes ikke lys over selskabslokale.

Regnskab

Martin orienterer: Vi venter på endeligt regnskab.

Udvalg

Redaktionsudvalg:
Peter og Lisbet
Næste Parknyt: Deadline efterårs nummer er den 1. november 2019,
med omdeling i uge 46,2019.
Næste redaktionsmøde er den 6. november, i forbindelse
afdelingsbestyrelsesmødet
Hjemmeside: Opdateret med materiale til genhusningsmøde og
fokusgruppemøder.
Peter overvejer et ny program til hjemmeside.
Facebook:Intet til referat.
Fritidsudvalg:
Palle
Julemiddag er den 30. november 2019.
Juletræsfest holdes samlet i selskabet.

Selskabslokaleudvalg:
Marianne
Der fremlægges oplæg til stolehynder, borde og små sofaer til
selskabslokalet.
Sort plaststol sættes sammen med borde i kaffestue i forbindelse med
fokusgruppe-møde.
Vaskeriudvalg:
Jytte
Intet til referat.
Flagudvalg:
Lars Ulrik
Intet til referat
Fondsudvalg:
Palle
Der gives orientering fra mødet den 9. oktober.
Referat er udsendt med dagsorden.
Renovering - Åbent
punkt

Lars Ulrik orienterede om dispensations ansøgning om overdækninger,
carporte mv.
Der afventes svar.
Der er genhusningsmøde den 7. november.

Renovering - Lukket Lars Ulrik orienterede om økonomi og tidsplan.
punkt
Forberedelse til
genhusningsmøde
den 7. november
- Lukket punkt

Lars Ulrik orienterede om de 2 indlæg tidsplan og genhusning

Husorden

Forberedelse til Fokusgruppemøderne den 13. og 14. november 2019.
Indbydelse er udsendt i uge 41.
Oplæggene er lagt op på hjemmesiden, der er kopier til udlevering hos
Martin.
Lars Ulrik er ordstyrer og Jytte referent, EM bringer skærm til lokale
sætter stole op og leverer drikkevand!
Dispensationsansøgning er indsendt.
Ventilationsanlæg og emhætter i husorden mv.

Legeplads m.m.

Forslag til inventar, baner og den videre proces.
Vi beder landskabsarkitekt om at lave udkast til indretning og omfang.

- Lukket punkt

- Lukket punkt

Afdelingsbestyrelses Marianne Lund, Jytte Nielsen, Peter Weng, Jørgen Brøsen og Palle
konference den 9.
Nielsen er alle tilmeldt.
november
Der er fælleskørsel kl. 08:30 for dem der har lyst, Peter holder ved
"købmanden".
- Lukket punkt

Næste møde

7. november kl. 18:30 Genhusningsmøde på Stengård Skole
9. november kl. 09:00 Afdelingsbestyrelseskonference.
13. november kl. 18:30 Fokusgruppemøde om husorden.
14. november kl. 18:30 Fokusgruppemøde om råderetskatalog mv.
4. december kl. 17:30 Afdelingsbestyrelsesmøde

Eventuelt

Intet til referat!

