
Afdelingsbestyrelsesmøde i Skoleparken 1

Beslutningsreferat af møde d. 05-02-2020 kl. 17:30 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 Referat
- Lukket punkt

Godkendelse af
referat

Referater fra sidste møde vedlagt dagsorden er godkendt.

Beboerfremmøde Ingen

Nyt fra
ejendomsmesteren

Martin orienterer:
Status på skimmelsager: TV37, EV 29, BV 152 og klublokaler.
Status på vandskader: 0
Status på Parkvandring:
Status på årshjul opgaver (Martins liste): Pågår!
Status Patrick malerarbejde bygninger: Ejendomsfunktionærernes
lokaler er sat i stand
Status genhusningsboliger: Intet nyt.
Status legepladsarbejder: Intet nyt.

Regnskab Revideret regnskab for 1.10.2018 - 30.09.2019 er modtaget overskud
er som forventet 1.916.582,- kr.

Regnskab for 1.10.2018-30.09.2019 er underskrivet, og sendes til
administrationen.



Udvalg Redaktionsudvalg:
Peter og Lisbet
Næste Parknyt:
Deadline forårs nummer er onsdag den 6. maj med omdeling i uge
22,2020. Næste redaktionsmøde er søndag den 24. maj kl. 12.15.

Meget om beboermøde.
Marianne, noteres som kontaktperson til Yoga-hold.

Hjemmeside: Intet til referat.

Facebook: Intet til referat.

Fritidsudvalg:
Palle
Gin- og musikarrangement fredag den 21. februar.

Selskabslokaleudvalg:
Marianne

Martin fremlægger stofprøver på møde i februar.
Vi har valgt V3372/01 Palma FR Serpentine (Crip 5). Som ønskes lavet
på 1 stol uden armlæn. Så vurderer vi omfang af ombetrækning og køb
af skalstole og maling af borde.

Vaskeriudvalg:
Jytte
Det er tid for udskiftning af maskiner på vaskeri i følge budget:
Udskiftning af vaskemaskiner udskydes, tørretumblere og strygeruller
indhentes der tilbud på af hensyn til driftomkostninger.

Flagudvalg:
Lars Ulrik
Intet til referat.

Fondsudvalg:
Palle
Intet til referat.

Inspektørens kommentarer
Tørretumblere er nu indarbejdet til udskiftning i indeværende år - det er
fjollet at vente når der kan spares så meget strøm.

Renovering - Åbent
punkt

Lars Ulrik orienterer
Tidsplan: Er næsten på plads, så i løbet af marts forventes der en
officiel tidsplan, samtidig med at genhusningskonsulenterne begynder
Nedrivning købmand: Påbegyndt med miljøsanering den 27. februar
2020.
Flytteudbud: Udsendes i denne måned.

- Lukket punkt

- Lukket punkt



Husorden Husorden og reglementer de sidste tilpasninger afventer stadig
Gladsaxe Kommunes svar på dispensationsansøgning.

Kommunen mangler at svare på: terrasseoverdækninger.
Foreløbigt svar er nej til carporte og det fremsendte forslag til
overdækning, samt skure op af facade.
ja til markise og skure op af hegn i haver. ....
Der rykkes for svar om overdækninger igen igen!

Haveplan er opdateret, så der er korrekt størrelse på haver i forhold til
tidligere vedtagne regler. Haveplanen er vedlagt dagsorden.

- Lukket punkt

WIFI i selskabs- og
klublokaler

Martin har indhentet priser på wifi til selskabs- og klublokaler.

50/10 Mbit til 279,- kr. / måned ønskes bestilt og i driftsat til
beboermødet i maj.

Inspektørens kommentarer
EM igangsætter

Repræsentantskabs
møde mandag den
16. marts 2020

Der er udsendt indkaldelse til repræsentantskabsmøde mandag den
16. marts 2020.
Deltagere: Jørgen, Peter for afdelingsbestyrelsen, samt Palle og Lars
Ulrik forselskabsbestyrelsen.

Inspektørens kommentarer
Beskeden gives videre.

Afdelings-/
budgetmøde -
Tirsdag den 19. maj
2020

Dagsorden oplæg er udfyldt og vedlagt referat.

Mødet holdes som vanligt kl. 18:30.

Der holdes formøde med spisning kl. 17:30.

Jytte siger at Stig gerne vil skrive referat.

Mad Palle, guf Jytte og drikkevarer Martin

- Lukket punkt

Næste møde Onsdag den 4. marts 2020, kl. 17:30 Afdelingsbestyrelsesmøde

Eventuelt


