
Afdelingsbestyrelsesmøde i Skoleparken 1

Beslutningsreferat af møde d. 30-04-2019 kl. 18:00 i

Afdelingsbestyrelseslokalet
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 udsendt med dagsorden er godkendt

Beboerfremmøde Ingen fremmødte

Nyt fra
varmemesteren

Martin orienterer:
Status på skimmelsager: ingen
Status på vandskader: ingen
Status på Parkvandring opfølgning gårdmandsopgaver: det er blevet
forår, så der er en del at gøre.
Status på årshjul opgaver (Martins liste): intet nyt, planen følges
Midlertidig udlejning, status: mange udflytninger,, og renovering.

Forslag fra rengøring om at gå ned på hver anden uge, efter forbrug i
selskabslokale og klubber. Vaskeri stadig ugentlig. Vi forsøger det i en
periode.
Hvad er status? Ingen har kommenteret, så det går godt. Vi fortsætter
med dette.

Status på selskabslokale, tages op under selskabslokale udvalg.

EL-målerudskiftning, hvad er status? Det pågår, undtagen i de blokke
hvor renovering er umiddelbart forestående.

Inspektørens kommentarer
Status er der ikke e noget nyt - der som at kæmpe mod vindmøller og
giver ingen mening. Jeg tjekker hos Wissenberg om de har haft mere
held end os.

Regnskab Martin orienterer:
Det ser godt ud ind til nu.



Udvalg Redaktionsudvalg:
Peter og Lisbet Næste Parknyt:
Deadline sommer nummer er den 21. maj 2019, med omdeling i uge
23,2019.
Næste redaktionsmøde er den 29. maj, efter
afdelingsbestyrelsesmødet kl. ?.00.

Emner til ParkNyt:
Referat fra budgetmøde.
Indlæg fra Skoleparken 2.
Arrangementer.
LUHs klumme

"Foldedelen" til vores kopimaskine leveres torsdag 2. Maj

Hjemmeside:

Facebook: 80 deltagere nu.

Fritidsudvalg:
Palle
26. april rm og musik arrangement, hvordan gik det? Det gik godt godt!
BL 100 års fødselsdag Fritidsudvalget arrangerer, status? Plan er lagt.
Sankt Hans, status? Der er styr på det hele undtagen vejret, som Palle
klarer!
Selskabslokale bookes til fællesarrangementer.

Selskabslokaleudvalg:
Marianne
Jytte undersøger IKEA møbel leasing, status?
Ikke aktuelt i DK lige nu, så vi skal ud og finde noget andet, Marianne
og Palle ser på det.

Vaskeriudvalg:
Jytte
Intet til referat

Flagudvalg:
Lars Ulrik
Vi glemte prinsesse Benediktes fødselsdag .....

Fondsudvalg:
Palle
Vi tager møde når renoveringstidsplan kendes.

Inspektørens kommentarer
Angående rengøring i vaskeri anmoder rengøringsdamen om, at
lukketiden respekteres når der gøres rent. Vi har aftalt indtil videre at
døren til vaskeriet låses i tidsrummet. Måske en ide at nævne i næste
nummer af ParkNyt ?

Renovering - Åbent
punkt

Lars Ulrik orienterer:
Genhusningsmødet den 10. april.
Nyhedsbrev-/info inden beboermødet.

- Lukket punkt



Erhvervslokaler Intet til referat.

- Lukket punkt

Vaskeribygningen
tagrenovering

Martin orienterede:
Håndværkerne er næsten færdige.

Vi så på lokalerne, det er blevet flot.

Inspektørens kommentarer
Jeps - det er kommet til at se helt godt ud - nu mangler vi bare lide de
sidste pa småting - og et vinduesparti :)

Maling til facader Vi indkøber maling til facader og plankeværk, til der hvor der er mere
end et år til renovering af boligen.

Budget- /
beboermøde 21. maj
kl. 18:30

Hvem gør hvad:

Formøde kl. 17:30 med spisning:
Palle sørger fr stegt flæsk til 14 personer

Beboermøde kl. 18:30:
Jytte køber frugt og guf.
Martin sørger for standard bordopstilling og vand/sodavand
Martin sørger for mikrofonanlæg

Nyhedsbrev - Status
effektivisering i ABG

Nyhedsbrev er vedlagt dagsorden

- Lukket punkt

Dialogmøde med
kommunen 7. maj

Jørgen og Palle er tilmeldt.

- Lukket punkt

Næste møde Peter og Jørgen tager beboerfremmøde 1. maj kl. 19:00.

Formøde og budget-/beboermøde 21. maj kl. 17:30 og 18:30.

Afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 29. maj kl. 18:00.

Peter og Palle tager beboerfremmøde den 5. juni.

Eventuelt Intet til referat


