
Afdelingsbestyrelsesmøde i Skoleparken 1

Beslutningsreferat af møde d. 06-06-2018 kl. 18:00 i

Afdelingsbestyrelselokalet
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
- Lukket punkt

Godkendelse af
referat

Referater er udsendt med dagsorden.
Referater er godkendt.

Beboerfremmøde 2 fremmødt.

Nyt fra
varmemesteren

Status på skimmelsager:Ingen
Status på vandskader: Ingen
Status på genhusningsboliger: Afsluttet.
Status på Parkvandring og opfølgning gårdmandsopgaver: Intet.
Status på årshjul opgaver (Martins liste): Næsten igennem. Der
kommer en afløser der kan hjælpe.
5 års gennemgang Triumfvej 47, status mangeludbedring: Facade er
udbedret og nedløb lige så.
Midlertidig udlejning: ! tilbage måske udlejet nu, 2 på vej.

Haver ved de tomme boliger: Arbejdet er i gang.

Vores basketnet er revet ned, hærværk!
Martin genmonterer.

Sankt Hans, vi lægger an til arrangementet, med mindre myndigheder
nedlægger forbud.
Palle hører om der kræves særlige foranstaltninger.
Hvis brandforbud, så gennemføres arrangementet uden bål.

Regnskab Det ser pænt ud.



Udvalg Fritidsudvalg:
Palle
Sankt Hans, der er styr på det meste undtagen vejret!

Redaktionsudvalg: Peter og Lisbet Næste Parknyt:
Deadline sensommer nummer er den 1. september 2018, med
omdeling i uge 37, 2018.
Næste redaktionsmøde er den 5. september, efter
afdelingsbestyrelsesmødet kl. ?.00.
Emner til ParkNyt:

Hjemmeside: Sankt Hans omtales i Parknyt på hjemmesiden.

Facebook: Opslag om Sankt Hans, Palle hører Monika om hun kan
lave et opslag.

Peter sørger for at vi får advisering om nye mail i den nye
bestyrelsesmailboks.
samt autosvar om at vi svarer efter førstkommende
afdelingsbestyrelsesmøde.

Selskabslokaleudvalg: Marianne
Intet til referat.

Flagudvalg: Jørgen
Intet til referat.

Vaskeriudvalg: Jytte
Intet til referat.

Fondsudvalg: Palle
Intet til referat.

Renovering åbent
punkt

Der er licitation den 12. juni.

- Lukket punkt

Erhvervslokaler Intet til referat

Husorden Vi følger op efter sommeren når ABGs nye opdaterede husorden er
godkendt.

Afdelingsmødet den
22. maj - opfølgning

Kommentarer til forløbet?
Okay møde, som sædvanligt stille og roligt!

Referat er udgivet i Parknyt og udhængsskabe.

- Lukket punkt



Status på Gladsaxe
Kommunes
plantning af træer og
beskærring ved
boldbanen

Se vedlagte mail korrespondance.
Vi forventer at kommunen opfylder vores ønske om garanti for
arbejdets udførelse.

Inspektørens kommentarer
JLS arbejder på sagen

- Lukket punkt

Mødet med byrådet
den 7. maj 2018

Jørgen og Palle orienterer:
Flot møde, megen snak om parkering. Forretningsliv.

Mødekalender for
2018 - 2019

Se vedlagte oplæg.
Møde i oktober er den 3. oktober.

- Lukket punkt

Næste møde Onsdag den 1. august 2018 kl. 18:00

- Lukket punkt


