
Afdelingsbestyrelsesmøde i Skoleparken 1

Beslutningsreferat af møde d. 06-05-2020 kl. 17:30 i

Selskabslokalet
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

Besigtigelse på
byggepladsen

Husk praktisk tøj og sko.
Man kan blive beskidt.....

Det var spændende og der kommer billeder i Parknyt.

Beboerfremmøde Aflyses grundet Corona-virus.
Lars Ulrik har sat seddel i kontorvinduet!

Godkendelse af
referater for møder i
marts og april 2020

Referater var vedlagt dagsorden og godkendt.

Nyt fra
ejendomsmesteren

Martin orienterer:
Skimmelsager ingen, 2 måneder i træk.
Ingen vandskader.
Det kører ok med driften, på trods af byggepladsen.
Malerarbejder pågår, tager lidt længere end planlagt.
Legepladser er serviceret og godkendt.
Bord/bænke er olieret og strammet op.
Fibernet i selskabslokale halter fra TDCs side.
Varmt vand er en udfordring nogle steder som følge af omlægninger i
byggeriet. Der arbejdes stadig på en permanent løsning.

Regnskab Martin orienterede, det ser fornuftigt ud.



Udvalg Redaktionsudvalg:
Peter og Lisbet
Næste Parknyt: Deadline forårs nummer er onsdag den 6. maj med
omdeling i uge 20,2020.
Næste redaktionsmøde er onsdag den 6. maj efter
afdelingsbestyrelsesmødet.

Hjemmeside: Det kører fint.

Facebook:
Lidt god debat og masser af billeder.
Siden er for beboere og familie.

Fritidsudvalg:
Palle
Der arbejdes med Sankt Hans arrangement. Vi håber at det er muligt
hvis myndighederne tillader det.

Klublokalerne er klar til brug i efteråret.

Selskabslokaleudvalg:
Marianne
Besigtigelse af stol med nyt betræk, der skal undersøges med
rengøringsmiddel, så pletter fjernes efter arrangementer.
Der var flertal for at skifte til andet betræk.

Martin undersøger pris på maling af borde.
Lejepris for udefrakommende overvejes sat op, det tages op på næste
møde.

Vaskeriudvalg:
Jytte
Intet til referat

Flagudvalg:
Lars Ulrik
Intet til referat.

Fondsudvalg:
Palle
Intet til referat.

Renovering - Åbent
punkt

Lars Ulrik orienterede om:
Stade på byggeriet.
Tidsplan.
Midlertidig placering af postkasser ved skurbyen.
Flytteudbud er igang.

- Lukket punkt

- Lukket punkt

Budget for
01.10.2020
30.09.2021

Godkendt per mail, afventer nu organisationsbestyrelsens godkendelse
i denne måned.



Husorden Der er nu dialog med Kommunen igen om overdækninger.
Vi foretrækker forslag 2.
Skurløsning op af hegn er ok

Lars Ulrik gennemgik oplæg til plan for vedtagelse af husorden og
reglementer.
Skriv til ParkNyt er vedlagt dagsorden.

Beboer-
/budgetmøde

Udskudt indtil videre.
Skriv til ParkNyt er vedlagt dagsorden.
Oplæg til beretning til ParkNyt er vedlagt dagsorden.

Ny legeplads Opstart på udførelse skydes til foråret 2021.

- Lukket punkt

Eventuelt intet til referat

Næste møde Onsdag den 3. juni afdelingsbestyrelsesmøde.


