Afdelingsbestyrelsesmøde i Skoleparken 1
Beslutningsreferat af møde d. 02-12-2020 kl. 17:30 i
Selskabslokalet, Halbjørnsvej 2
Fremmødte: Jytte Nielsen, Jørgen Brøsen, Lars Ulrik Hansen, Palle Juul Nielsen, Peter
Weng, Martin Alexandersen Autzen
Fraværende: Lisbet Engholm Holst, Marianne Lund
Referent: Lars Ulrik Hansen

Dagsorden
- Lukket punkt

Referat

Godkendelse af
referat

Referater fra seneste møde er udsendt med dagsorden og godkendt.

Beboerfremmøde

2 fremmødte

Nyt fra
Ejendomsmesteren

Martin orienterede:
Skimmelsager: Ingen nye. BV 150 ikke noget efter undersøgelse.
Vandskader: Ingen nye.
Det grønne vedligeholdelse, status: Tagrender renses for tiden.
Andet: Priser på maling af fælleskældre og trappeopgangen er ved at
blive hentet ind. Priser er modtaget dog udestår priser på
trappeopgange.
Martin ønsker Metalgittervægge i stedet for trævægge i fælleskældre.
Det forsøges at finde pengene.

Regnskab

Martin orienterede:
Det ser pænt ud endnu.

Udvalg

Redaktionsudvalg:
Peter og Lisbet
Næste Parknyt: Deadline forårs nummer er onsdag den 3. februar
med omdeling i uge 6,2021.
Næste redaktionsmøde er onsdag den 3. februar efter
afdelingsbestyrelsesmødet.
Emner:
Nye billeder af de ansatte kommer i maj nummeret.
Lars Ulriks klumme.
Job -opslag til flagudvalg.

Hjemmeside: Intet til referat
Facebook: Mange nye medlemmer, så vi er over 140 medlemmer.
Fritidsudvalg:
Palle
Alt er aflyst ind til videre!
Selskabslokaleudvalg:
Marianne
Wifi-forstærker monteres i uge 50.
Der er ingen udlejninger for tiden.
Vaskeriudvalg:
Jytte
Der skal laves en instruks i stort format til tørretumblere.
Flagudvalg:
Lars Ulrik
Flaget hejses ikke 1. juledag. Lyskæder tages ned inden nytår, så flag
kan hejses 1. januar.
Fondsudvalg:
Palle
Intet til referat.

Renovering - Åbent
punkt

- Lukket punkt

- Lukket punkt

Lars Ulrik orienterer:
Der er løsninger på vej for hegn mellem haver og skur.
Løsning på manglende elstik/antenne udtag og måtteramme er ved at
være på plads.
Der er stadig mange mangler og projektsmuttere der skal følges op på i
den første etape.
2. etape er opstartet.
Nyhedsbrev er omdelt.

Husorden

Lars Ulrik orienterer om det seneste nye:
Intet til referat.

Repræsentantskabs Repræsentantskabsmøde i 2020 udskydes igen.
møde 2020 og 2021
Repræsentantskabsmøde 2021 afholdes 15. marts.
Selskabslokale
renovering

Lars Ulrik orienterer:
Intet nyt.

El-ladestandere til
elbiler?

Lars Ulrik orienterer:
Intet til referat.

- Lukket punkt

- Lukket punkt

Næste møde

Afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 6. januar 2021, kl.17:30.

Eventuelt

Intet til referat.

- Lukket punkt

