
Afdelingsbestyrelsesmøde i Skoleparken 1

Beslutningsreferat af møde d. 03-06-2020 kl. 17:30 i

Selskabslokalet
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

Beboerfremmøde Aflyses grundet Covid-19. Lars Ulrik har sat seddel op på
kontorvinduet.

Besigtigelse på
byggepladsen

Se under renovering - åbent punkt.

Legeplads Martin tegnede og fortalte om de seneste tilpasninger i projektet ude på
legepladsen.

Godkendelse af
referat

Referater udsendt med dagsorden er godkendt.

Nyt fra
ejendomsmesteren

Martin orienterer:
Skimmelsager: HV3 ikke konstateret noget og BV133 prøver tages i
uge 24.
Ingen vandskader.
Det grønne vedligeholdelsen forstyres af byggeriet.
Maling af kontorbygning er næsten færdig.
Fibernet i selskabslokale forventes klar medio i juli.

Regnskab Martin og Lars Ulrik orienterede, det ser fornuftigt ud.



Udvalg Redaktionsudvalg:
Peter og Lisbet
Næste Parknyt: Deadline forårs nummer er onsdag den 2. september
med omdeling i uge 37,2020.
Næste redaktionsmøde er onsdag den 2. september efter
afdelingsbestyrelsesmødet.

Årshjul for parknyt udarbejdet:
I september nummer har vi følgende: parkvandring, Yoga, sankt Hans,
tøjaften, julearrangement datoer, Lars Ulrik klumme, Jørgens hjørne,
billard opstart, åbent hus arrangement, m.v.

Peter sender årshjul til lars Ulrik.

Hjemmeside: Intet nyt

Facebook: vi er over 100 medlemmer af gruppen.

Fritidsudvalg:
Palle
Sankt Hans, afhænger af myndighedernes anbefalinger om deltagere!

Selskabslokaleudvalg:
Marianne

Lokalet må kun udlejes til beboere i skoleparken 1 g 2, samt til beboere
i ABGs øvrige afdelinger.
På sidste afdelingsbestyrelsesmøde talte vi om at fastholde priserne for
interne brugere, men sætte prisen op for beboere fra andre afdelinger.
Priserne er d.d. for beboere i ABG:
1 døgn (hverdage) kr. 2000,-
Fredag-søndag kr. 3500,-
Depositum kr. 1000,-

Beslutning: Vi hæver lejen for beboere i andre af vores afdelinger til:
1 døgn (hverdage) kr. 3000,-
Fredag-søndag kr. 5000,-
Depositum kr. 1000,-

Klublokaler lejes stadig ud internt til børnefødselsdage om søndagen.
Der betales kun leje på 400,- kr.

Begge dele rettes til på hjemmesiden, Lars Ulrik senderoplæg til Peter.

Palle kommer med faste datoer til arrangementer, maj skal være åben
til konfirmationer m.v.

Martin fremlagde forslag til borde og skalstole, der bestilles prøve hjem
til næste møde. Ombetrækning er igangsat.

Vaskeriudvalg:
Jytte

Økonomi tørretumblere og strygerulle, Lars Ulrik orienterede.

Kan systemet sættes op til at differencerer på vaskepris, f.eks. de
første 10 vaske per beboer en pris, de næste lidt dyrere og så videre,
Martin undersøger!

Flagudvalg:
Lars Ulrik
Intet til referat.



Fondsudvalg:
Palle
Der sættes møde op i efteråret om eventuel ansøgning tilskud til
lejeplads.

Renovering - Åbent
punkt

Vi var på byggepladsbesøg igen:
Altangang med reces ser flot ud, faktisk pænere end de oprindelige, er
vi enige om!
Flot indretning af både A og E hus.

- Lukket punkt

- Lukket punkt

Mødekalender for
2020-2021

Tilpasset på mødet og vedlægges referatet.

Husorden En sidste gennemgang af oplæg til ændringer.

Gladsaxe kommune er endelig vendt tilbage med positivt svar om
overdækninger og skure, der gives dispensation.

Oplæg til urafstemning og forløb af denne blev gennemgået. Brev
udsendes efter at myndighederne melder ud om forsamlings størrelser
den 8. juni.
Senest omdeling den 15. juni 2020.
Lars Ulrik tilretter og sender til administrationen.

Til informationsmøderne skal vi bruge projektor og mikrofon.

- Lukket punkt

- Lukket punkt

Eventuelt Intet til referat.

Næste møde Informationsmøder i forbindelse med urafstemning om husorden mv.
tirsdag den 30. juni 2020 kl. 16:00 og 19:00.

Optælling efter afstemning onsdag den 8. juli 2020, kl. 19.00. Lars Ulrik
og Peter står for dette.

Afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 5. august 2020 kl. 17:30.


