
Afdelingsbestyrelsesmøde i Skoleparken 1

Beslutningsreferat af møde d. 03-02-2021 kl. 17:30 i

på TEAMS og Selskabslokalet, Halbjørnsvej 2
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
Mødets afvikling Mødet afholdes via TEAMS, de der ikke har mulighed for at deltage via

Teams kan møde op i selskabslokalet hvor Lars Ulrik sidder.

- Lukket punkt

Godkendelse af
referat

Referater fra december og og januar måned er udsendt med
dagsordener og godkendt på dette møde.

Beboerfremmøde Beboerfremmøde er aflyst grundet Covid-19 situationen.
Der er sat seddel op på døren!

Nyt fra
Ejendomsmesteren

Martin orienterer:
Ingen vand- og skimmelskader.
Det grønne, der gøres intet i øjeblikket, grundet  indretning og
indflytning. Sne og salt.
I februar arbejdes på lager indretning.
Vi venter på beregninger i forbindelse med renovering af trappetårne.
Storskrald ordning misbruges af "genhusningsudflyttere", der skal
skrives om ordning i ParkNyt.

Regnskab Martin orienterer om igangværende regnskabsår.

Regnskab for 2019/2020 er underskrevet (se vedlagte) og "forside"
sendes til administrationen via Ejendomsmester.



Udvalg Redaktionsudvalg:
Peter og Lisbet

Vi rykker udsendelse til marts måned!

Næste Parknyt: Deadline forårs nummer er onsdag den 3. februar
med omdeling i uge 6,2021.
Næste redaktionsmøde er onsdag den 3. februar efter
afdelingsbestyrelsesmødet.

Emner:
Nye billeder af de ansatte kommer i maj nummeret.
Lars Ulriks klumme.
Job -opslag til flagudvalg.
Om storskrald og oplys om priser for rydning.

Hjemmeside: Intet til referat.

Facebook: Det går stille og roligt.

Fritidsudvalg:
Palle

Intet nyt.

Vandrelaug: Der vandres om søndagen!

Selskabslokaleudvalg:
Marianne
Intet til referat,

Vaskeriudvalg:
Jytte
Intet til referat.

Flagudvalg:
Lars Ulrik

Intet til referat

Fondsudvalg:
Palle
Intet til referat

Renovering - Åbent
punkt

Lars Ulrik orienterer:
MTH mangeludbedring halter, der er notop omdelt skriv fra MTH om at
der inden for 2 uger kommer meddelelse om udestående mangler, og
om tid for udbedring af akutte mangler og andre mangler.
Dårlig rengøring i de "nye" boliger også, vedindflytning!
Postkasser flyttes ud til cykelskure når det er tid til renovering af
trappetårne.
Nye træer bliver en blanding af nåletræer og frugttræer.

- Lukket punkt

- Lukket punkt



Husorden Vi afventer svar fra Gladsaxe Kommune på den reviderede
dispensationsansøgning om overdækninger m.v., som behandles i
marts måned 2021.

Renovering
selskabslokale

Lars Ulrik orienterer:
intet nyt, ud over at gavlbeklædning pågår i slowmotion......

Pakkeboks i
Skoleparken

Der var på sidste møde enighed om at det er et godt tiltag, men ikke
placeret ved vaskeri, der er flertal for placering ved selskabslokalet.
På mødet aftales endelig placering.

Vi takker nej lige nu, da ingen af de foreslåede placeringer er optimale.

Inspektørens kommentarer
Vi tager beslutningen til efterretning.

- Lukket punkt

Møde med byrådet
den 25. marts 2021

Hvem vil deltage for os vi får 1 eller 2 pladser?
Palle og Jørgen deltager fra os, hvis muligt.

- Lukket punkt

Altaninddækninger Forslag fra arkitekt til farve er modtaget: Munter musegrå, da det vil
være en af de 3 bærende farver i afdelingen efter renoveringen!

- Lukket punkt

- Lukket punkt

Næste møde Afdelingsbestyrelsesmøde onsdag den 3. marts kl. 17:30.

Eventuelt Intet til referat.

- Lukket punkt


