
Afdelingsbestyrelsesmøde i Skoleparken 1

Beslutningsreferat af møde d. 03-03-2021 kl. 17:30 i

på TEAMS og Selskabslokalet, Halbjørnsvej 2
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
Mødet Mødet afholdes via Teams, de der ikke kan komme på teams kan side

sammen med Lars Ulrik i Selskabslokalet hvor der er mulighed for at
holde god afstand til hinanden.
Der er ikke spisning til mødet.

Godkendelse af
referat

Referater fra sidste møde er udsendt og godkendt.

Gladsaxe Kommune har ikke repareret hegnet ud til boldbanen som
lovet, Inspektøren bedes følge op!

Inspektørens kommentarer
Jeg tager fat i kommunen igen - imponerende så lang tid sådanne
småting tager.

Beboerfremmøde Beboerfremmøde er aflyst grundet Covid-19 situationen.
Der er sat seddel op på døren!

Nyt fra
Ejendomsmesteren

Martin orienterer:
Ikke sket det store intet nyt om skimmel, vandskader og det grønne,
men en del vinter arbejder.

Indretning af værksted pågår.
Storskrald kører igen

Trappetårne og selskabslokale projekt er modtaget og bliver snart
prissat.

Herunder også om storskrald ordning og priser rydning i forbindelse
med genhusning/flytning.

Regnskab Martin orienterer:
Det ser ok ud.



Udvalg Redaktionsudvalg:
Peter og Lisbet

Vi rykker udsendelse til marts måned!
Næste Parknyt: Deadline forårs nummer er onsdag den 3. marts
med omdeling i uge 10,2021.
Næste redaktionsmøde er onsdag den 3. marts efter
afdelingsbestyrelsesmødet. Via teams eller i selskabslokalet.

Hjemmeside: Peter følger op på "gamle" nyheder.

Peter føjer vaskeri priser ind på hjemmesiden

Facebook: God debat.

Fritidsudvalg:
Palle
Palle kommer med datoer i ParkNyt for aktiviteter når Danmark åbner
op igen

Selskabslokaleudvalg:
Marianne
Intet til referat

Vaskeriudvalg:
Jytte

Flagudvalg:
Lars Ulrik

Udvalget er blevet udvidet med 1 mand, så når alle er raske er vi 3!

Fondsudvalg:
Palle
Intet til referat.

Renovering - Åbent
punkt

Lars Ulrik orienterer:
Nyhedsbrev 30 er netop udsendt.
Forsinkelser er annonceret.

- Lukket punkt

- Lukket punkt

Husorden Vi afventer svar fra Gladsaxe Kommune på den reviderede
dispensationsansøgning om overdækninger m.v., som behandles i
april måned 2021.

Renovering
selskabslokale

Lars Ulrik orienterer:



Møde med byrådet
den 25. marts 2021

Indbydelse endnu ikke modtaget

Efter mødet er der inviteret til Videomøde, Palle deltager for os.

- Lukket punkt

Afdelings- /
budgetmøde 18. maj
2021

Organisationsbestyrelsen har på deres møde den 25. februar 2021
besluttet at afdelings-/ budgetmøde flyttes til september / oktober
måned, hvor det forventes at hovedparten af beboerne er blevet
vaccineret modCovid-19 og smitterisikoen dermed er væsentlig
reduceret.

Selskabets repræsentantskabsmøde bliver legeledes udskudt,
tidspunkt kendes ikke endnu.

- Lukket punkt

Næste møde Afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 7. april kl. 17:30.

Eventuelt

- Lukket punkt


