
Afdelingsbestyrelsesmøde i Skoleparken 1

Beslutningsreferat af møde d. 04-03-2020 kl. 17:30 i

Afdelingsbestyrelseslokalet
Fremmødte: Jytte Nielsen, Jørgen Brøsen, Lars Ulrik Hansen, Lisbet Engholm Holst, Palle

Juul Nielsen, Peter Weng, Martin Alexandersen Autzen

Fraværende: Marianne Lund

Referent: Lars Ulrik Hansen

 

 

Dagsorden Referat
- Lukket punkt

Besigtigelse af
tilvalgs udstilling

Udstillingen skulle være klar til onsdag aften!!!!
Det var den!

Godkendelse af
referat

Referater fra sidste møde er godkendt

Beboerfremmøde Ingen fremmødte

Nyt fra
ejendomsmesteren

Martin orienterer:
Status på skimmelsager: TV 37, måske TV 25F, fritidsklub afventer
tørring.
Status på vandskader: Mange vandskader i fælleskældre, beskæftiger
1 mand.
Status på Parkvandring: intet
Status på årshjul opgaver (Martins liste):lærling, Mikkel frem til
september 2020.
Status Patrick malerarbejde bygninger: Pågår.
Status genhusningsboliger: intet nyt
Status legepladsarbejder: Se referat fra sidste møde.

Regnskab Martin orienterer: Det ser fint ud.



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.

Hjemmeside: Intet til referat,

Facebook: Ud over dejligt med billeder fra byggeri og gåture.

Fritidsudvalg:
Palle
Der arbejdes med:
Whiskey-smagning med efterfølgende musikaften fredag den 27.
marts.
Fællesspisning den 28. marts - Stegt flæsk og persillesovs.

Selskabslokaleudvalg:
Marianne

Besigtigelse af stol med nyt betræk på ejendomsmesterkontoret.
Stol besigtiget og pletprøvet: Martin hører hvordan pletter fjernes til
næste møde.

Vaskeriudvalg:
Jytte
Der indhentes pris på nye tørretumblere med varmepumpe.
Der købes kun en rulle.

Flagudvalg:
Lars Ulrik
Intet til referat.

Fondsudvalg:
Palle
Intet til referat.

Renovering - Åbent
punkt

Lars Ulrik orienterer:
Tidsplan
Tilvalg/tilkøb: Nyeste lister for A og E medbringes til mødet.
Telefonnummer til konsulenterne skal oplyses!
Der mangler info om hvornår man skal henvende sig til kontoret!
Genhusningskonsulenter: Kontoret åbnede den 4. marts 2020.
Flytteudbud: Er offentliggjort, der er lige nu 3 der har meldt sig.
Dispensation for overdækninger vi har endnu ikke fået svar fra
kommunen.

- Lukket punkt

- Lukket punkt

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

Forhåbentlig er der nyt inden mødet..... der var intet nyt!



Afdelings-/
budgetmøde Tirsdag
den 19. maj 2020

Ryno, Jesper og Jens har fået reserveret til i deres kalendere til mødet,
har administrationen oplyst.

Verdensmål -
afdelingsmøde

Boligselskabets kredsudvalg arbejder i øjeblikket på at implementere
verdensmålene i selskabets og afdelingernes arbejde og daglige virke.
Derfor ønskes verdensmålene omtalt på afdelingsmødet.
ABG er ved at udarbejde en powerpoint præsentation og talepapir til
afdelingerne.
Lars Ulrik foreslår at verdensmålene ikke eget får et eget punkt i
dagsordenen, men tages med i beretningen. Hvad synes I skal det
have et eget punkt?
ABG arbejder med punkt 3, 11 og 13 i kredsudvalgsregi.

Inspektørens kommentarer
 Det er hel op til afdelingsbestyrelsen at bestemme - men skal det med
som e særskilt punkt så giv venligst Gite besked.

Budget for
01.10.2020 -
30.09.2021

Oplæg til budget er vedlagt dagsorden, vi gennemgår på mødet.
OK fra afdelingsbestyrelsen!

Persondataforordnin
gen

Persondataforordningen gør at vi ikke umiddelbart kan gøre som vi
plejer med at offentliggøre afdelingsbestyrelses medlemmers navne,
samt referater fra afdelingsbestyrelsesmøder og afdelingsmøder på
afdelingens hjemmeside.
Derfor offentliggøres afdelingsbestyrelses medlemmers navne og
referater fremover af selskabet på "min side", som kun er tilgængelig
for afdelingens beboere.

Afdelingsbestyrelsens medlemmer og suppleanter bedes godkende at
deres navne fremover kan offentliggøres på afdelingens egen
hjemmeside.

På afdelingsmøder skal vi fremadrettet huske at sige at deltagelse i
mødet medfører at referater og eventuelle fotos taget på mødet
offentliggøres på afdelingens hjemmeside, og at hvis man ikke kan
acceptere dette kan man ikke deltage i mødet.

Coronavirus Information udsendt fra administrationen er vedlagt dagsorden.

- Lukket punkt

Næste møde Mandag den 9. marts Palle deltager i møde med byrådet.

Mandag den 16. marts Palle, Peter, Jørgen og Lars Ulrik deltager i
ABG Repræsentantskabsmøde.

Onsdag den 1. april 2020 kl. 17:30 Afdelingsbestyrelsesmøde

Inspektørens kommentarer
Tjae bum bum - der kom lige noget Corona ind fra højre og ændrede
de planer.

Eventuelt Intet til referat


