
Afdelingsbestyrelsesmøde i Skoleparken 1

Beslutningsreferat af møde d. 02-09-2017 kl. 09:00 i

Afdelingsbestyrelsens lokale
Fremmødte: Jytte Nielsen, Jørgen Brøsen, Lars Ulrik Hansen, Lisbet Engholm Holst,

Marianne Lund, Palle Juul Nielsen, Peter Weng, Jan Vinsløv

Fraværende: Marianne Lund, Palle Juul Nielsen, Jan Vinsløv

Referant: Lars Ulrik Hansen

 

 

Dagsorden Referat
- Lukket punkt

- Lukket punkt

- Lukket punkt

Godkendelse af
referater fra sidste
møde.

Grundet sommerperioden har det taget lidt længere tid at få referat
retur med inspektørsvar.

Referater er godkendt.

Beboerfremmøde Ikke aktuelt, beboerfremmøde afholdes onsdag den 6. september,
Jørgen og Palle tager den!

Nyt fra
varmemesteren

Ikke aktuelt, da varmemester ikke deltager!

Antal udeladte boliger nu: 15

Da EV 15 og JV 97 tages ud af drift i denne måned.

Økonomi. Det ser stadig fint ud.

Orientering fra
Fritidsudvalg.

Kontaktperson: Palle
Intet til referat



Orientering fra
Redaktionsudvalg
(hjemmeside og
Parknyt).

Kontaktpersoner: Peter og Lisbet

Næste ParkNyt:
Næste deadline er den 30. oktober 2017, med omdeling i uge 45, 2017.
Næste redaktionsmøde den 1. november 2017, efter
afdelingsbestyrelsesmødet…

Hjemmeside: Intet til referat

Facebook: Intet til referat

Orientering fra
Selskabslokaleudval
g

Kontaktperson Marianne.
Intet til referat

Orientering fra
Flagudvalg:

Kontaktperson Jørgen.
Intet til referat

Vaskeriudvalg: Kontaktperson Jytte.
Intet til referat

Fondsudvalg: Kontaktperson Palle.
Vi skal finde en dato for næste møde.

- Lukket punkt

Renovering, status: Næste byggeudvalgsmøde skydes til den 9. oktober, til efter
byrådsmøde og valg af entreprenører.
Intet til referat

- Lukket punkt

Erhvervslokalerne: Seneste nyt: Lars Ulrik orienterer.
Intet til referat

Træfældning ved
skolen:

Opfølgning på hegnssyn afholdt den 29. august 2017.

Jytte orienterede:
Hun og Palle deltog sammen med inspektør og varmemester.
Hegnssynet konkluderede at de ikke kunne træffe beslutning om
fældning. Da træerne ikke er et hegn og ikke står i skel.
Kommunen lovede at komme med en tidsplan for plantning af nye
træer og fældning af de gamle træer, inspektøren bedes rykke for at vi
får tidsplanen. Vi ønsker at modtage tidsplanen snarest, og inden
udgangen af året.
Vi overvejer om retssag er vejen derefter!

Inspektørens kommentarer
Jeg holder sagen varm og rykker når de lige har fået 14 dage.



Opfølgning på
parkvandringen

Intet til referat

Afdelingsbestyrelses
konference den 28.
oktober 2017 kl.
09:00

Nu er datoen meldt ud, vi laver fælles tilmelding på næste møde.

- Lukket punkt

Udkørsel fra
Skoleparken 2 til
Triumfvej

Se mail fra Birthe Fogh, Skoleparken 2.

Gårdmændene skal fjerne busken på hjørnet ved bodegaen, så udsyn
er muligt.

- Lukket punkt

- Lukket punkt

Opfølgning på
udsendt post, mails
og hvad der ligger i
postkassen op til
mødet:

Post og kopi af mailkorrespondance uge 31 - 34, 2017 er udsendt per
mail.
Kopi af post og  mails fra uge 35, udsendt sammen med revideret
dagsorden

- Lukket punkt

Næste
afdelingsbestyrelses
møde:

Onsdag den 4. oktober 2017, kl. 18.00

- Lukket punkt


