
Afdelingsbestyrelsesmøde i Skoleparken 1

Beslutningsreferat af møde d. 06-10-2021 kl. 17:30 i

Afdelingsbestyrelseslokalet
Fremmødte: Jytte Nielsen, Lars Ulrik Hansen, Lisbet Engholm Holst, Marianne Lund, Palle

Juul Nielsen, Martin Alexandersen Autzen

Fraværende: Peter Weng

Referent: Lars Ulrik Hansen

 

 

Dagsorden Referat
- Lukket punkt

Godkendelse af
referat

Referater er udsendt med dagsorden og godkendt

Beboerfremmøde Ingen fremmødte

Lisbet orienterede om beboerfremmødet den 1. september 2021.

Nyt fra
Ejendomsmesteren

Martin orienterer:

Vand og skimmel – En enkelt vandskade JV47 - ny bolig, Prop røget af
radiator. Ikke indflyttet endnu!

Det grønne – Ikke noget til referat.

Selskabslokale – Renovering venter til foråret 2022. Fjernssynsskærm
flyttes til billardlokale.

Nyt lager – Besigtiges i forbindelse med næste møde.

Regnskab Martin orienterer:

Budgetkontrol for perioden 1.10.2020 - 30.06.2021 er udsendt fra
administrationen. Det ser godt ud.



Udvalg Redaktionsudvalg:
Peter og Lisbet

Næste Parknyt: Deadline for efterårsnummer er onsdag den 3.
november med omdeling i uge 45, 2021.
Næste redaktionsmøde er onsdag den 3. november efter
afdelingsbestyrelsesmødet.

Emner:
Referat fra beboermøde
LUH klumme
Skoleparken 2 indlæg?
Julemiddag invitation.
Syn af tilslutning af vaske og opvaskemaskiner ved genhusning og
hjemflytning.

Hjemmeside:

Facebook:
Peter har inviteret Lars Ulrik til at blive administrator. Vi tager det op
efter beboermøde.

Fritidsudvalg:
Palle
Middag den 10. oktober 19 tilmeldinger
Spilsammenaften fredag den 8- oktober.

Gulv i billard lokale ønskes som sort linoleum, som i gang.

Selskabslokaleudvalg:
Marianne

Lydanlæg spiller ikke sammen med trådløse enheder, der skal findes
en løsning.

Vaskeriudvalg:
Jytte

Håndsprit skal fyldes op hver dag.

Flagudvalg:
Lars Ulrik

Intet til referat

Fondsudvalg:
Palle

Intet til referat

Renovering - Åbent
punkt

Lars Ulrik orienterer:
Gennemgang af uderarealer.
Tidsplan for terrænarbejder.

Nyhedsbrev.

- Lukket punkt



- Lukket punkt

Budget- /
beboermødet den
12. oktober 2021

Indkomne forslag.
Opfølgning på dagsorden.
Festskrift for Brøsen vi gennemgår Peters oplæg på mødet (udleveres
på afdelingsbestyrelsesmødet). Peter kopierer inden mødet.
LUH køber en købmandskurv.

Hvem gør hvad inden mødet og til mødet:

Drikkevarer til møde Martin
Opstilling af stole i teaterrækker, og bord/stol til panel. Martin

Formøde med spisning, Palle køber mad til 13.
Martin sørger for bordopstilling i kaffestue.

Repræsentantskabs
møde den 30.
august 2021

Palle orienterer:
59 minutter tog det, få fremmødte og ingen forslag. Alle valg gik som
forventet.

- Lukket punkt

Næste møde Budget-/beboermøde afholdes den 12. oktober 2021 kl. 18:30, formøde
kl. 17:30 med spisning.

Onsdag den 3. november 2021 kl. 17:30 - I afdelingsbestyrelseslokalet.

Byggeudvalgsmøder afholdes fremover efter behov, dog minimum een
gang i kvartalet.

Eventuelt Intet til referat

- Lukket punkt

- Lukket punkt


