
Referat  
Afdelingsbestyrelsesmøde 

                                                                Onsdag den 07-09-2016 
 
Dagsorden:        
 
Pkt.  1    Valg af referent.   

LUH skriver lukket referat 
Åbent referat skrives af Peter. 
 

Pkt.  2      Godkendelse af referat fra sidste møde. 
  Åbent og lukket referat er tidligere udsendt. Ingen kommentarer 
  
Pkt.  3     Beboerfremmøde  
 Et fremmøde 

 
Pkt.  4     Varmemester orienterer.  
  Antal udeladte boliger nu: 10. Pr. 1. nov. kommer én yderligere. 

Fremtidige køleskabe bliver med automatisk afrimning. 
   

Pkt.  5      Økonomi.   
  Budget kontrol. – Jan orienterer. Økonomien er ok, budgettet følges. 
     
Pkt.  6      Orientering fra Fritidsudvalg.   

Udvalg: Palle 
 Der var desværre få deltagere til sensommerfesten i starten af september. Fritidsudvalget 

overvejer hvordan vi kan reklamere noget mere til næste år. 
 
Pkt.  7      Orientering fra Redaktionsudvalg (hjemmeside og Parknyt). 

Udvalg: Kontaktperson Peter 
Næste deadline er den 1. november, med omdeling i uge 45, 2016.  
Næste redaktionsmøde den 2. november 2016. 
 
Hjemmeside: Status ok. 
 
Facebook: Status er, at vi nu har 55 medlemmer. 
 

Pkt.  8      Orientering fra Selskabslokaleudvalg   
Udvalg: Kontaktperson Marianne. Ingen bemærkninger. 
 

Pkt.  9      Orientering fra Flagudvalg:  
 Udvalg: Kontaktperson Jørgen. Ingen bemærkninger. 
 
Pkt.  10      Vaskeriudvalg:  
 Udvalg: Kontaktperson Jytte. 
 Stadig lidt problemer med tidsangivelserne på vaskemaskinerne. Jan sørger for at det ordnes 

med den næste serviceomgang. 
 
Pkt.  11     Fondsudvalg:  
 Udvalg: Kontaktperson Palle. 

 
 Næste møde er torsdag den 15. september kl. 18.00. 
 
 



Pkt.  12      Sager til behandling:  
 
A: E-sag       Renovering: Opfølgning på udarbejdelse af helhedsplan. Status: 

Seneste nyt om renoveringssagen: 
Bestyrelsen drøftede de seneste byggeudvalgsmøder samt fokusgruppemøder. Bestyrelsen 
synes det var gode møder og at der var mange deltagere. 
Ekstraordinært møde ændret til torsdag den 13. oktober, da skolens aula er optaget. 
LUH orienterede om beslutningen vedr. fritagelse for indskud ved intern flytning til mindre bolig i 
f.b.m. renoveringen. 
 
Åbent hus arrangement 3. oktober 2016, kl. 16.00 – 20.00. 

 
B: B-sag Beboersager: 
   Intet til referat. 
 
C: E-sag       Erhvervslokalerne:  

Seneste nyt: LUH orienterer.  
 
D: E-sag       Træer på Erlingsvej opfølgning siden sidste møde:  

Svar endelig modtaget, Gladsaxe Kommune meddeler at træer fældes og der plantes nye. 
 

E: B-sag Parkvandring 7. september - opfølgning: 
Opfølgning: 21 beboere tilskrives, hvilket er en halvering i forhold til sidste år. 

 Der er mulighed for at tale med bestyrelsen den 14. september, efter udsendelsen af brevene. 
Det er fra kl. 19.00 - 19.30. 
 

F: E-sag Afdelingsbestyrelseskonference: 
  Bestyrelsen deltager på konferencen 29.oktober 2016, kl. 8-16. 
 
G: B-sag Selskabslokale i nyt design: 
  Hvad er vores indstilling, tegningsmateriale er udsendt med dagsordenen. 
  Bestyrelsen drøftede de fremsendte forslag og overvejer at søge fondsmidler til en ombygning. 
 
H: E-sag Kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer: 
  Lisbet deltager. 
 
I: E-sag Opfølgning på fritidsudvalgets legeplads vandring søndag den 26.juni: 
  Status er at arbejdet er påbegyndt og næsten færdigt. 
 
J: E-sag:  Invitation til det årlige møde med byrådet. 

Jørgen deltager. 
 

K:E-sag Opgradering af S-bane nettet: 
 Boligselskabet har fremsendt oplæg fra DSB omkring opgradering af S-banenettet. bestyrelsen 

havde ingen bemærkninger. 
 
L: E/B-sag       Opfølgning på fredagspost, mails og hvad der ligger i postkassen op til mødet: 

Fredagspost og kopi af mailkorrespondance uge 31 - 35, 2016 er udsendt per mail. 
 Inge bemærkninger 
 
Pkt. 13     EVT. 
 Ingen kommentarer. 
 
Næste afdelingsbestyrelsesmøde er torsdag 6. oktober 2016 kl. 18.00. 



 


