
Afdelingsbestyrelsesmøde i Skoleparken 1

Beslutningsreferat af møde d. 02-06-2021 kl. 17:30 i

Selskabslokalet, Halbjørnsvej 2
Fremmødte: Jytte Nielsen, 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

- Lukket punkt

Godkendelse af
referat

Referater er udsendt med dagsorden og godkendt på mødet.

Beboerfremmøde Der er ikke mulighed for beboerfremmøde denne gang, men der åbnes
op til august mødet.
Lars Ulrik sætter seddel på døren....

Nyt fra
Ejendomsmesteren

Martin orienterer:
Altanforhæng – se senere i referatet.
Vand og skimmel – Ingen ting.
Det grønne – Ikke en prioritet lige nu, der gøres det nødvendige.
Selskabslokale – Renovering priser er på vej ind, inden for budget....
Nyt lager – Færdigt, ses til næste møde.

Komfur problem med varme knapper, det skyldes norm om ventilation
via fronten. Det bliver bedre ved drift.
Køleskabsstøj, køleskabe støjer ikke mere end 42 DB, der er mulighed
for at få tilskud til valg af andet køleskab om komfur.

Regnskab Martin orienterer:
Vi bruger ikke penge hvis ikke absolut nødvendigt.



Udvalg Redaktionsudvalg:
Peter og Lisbet

Næste Parknyt: Deadline forårs nummer er onsdag den 25. august
med omdeling i uge 35, 2021.
Næste redaktionsmøde er onsdag den 25. august efter
afdelingsbestyrelsesmødet.

Emner:
Referat af byggeudvalgsmøde.
Orientering om vinduespudserstige.
Lars Ulriks klumme.
Om Sankt hans
Klubåbninger.
Selskabslokale lodtrækning ved flere bookninger samme dag, kommer
som forslag til beboermøde. Martin oplæg.
Særudgave med Jørgens historier, og en tak for indsatsen.

Hjemmeside: Det kører, google opdatering betyder måske prisstigning!

Facebook: Der er udelukket en person fra gruppen.
Afdelingsbestyrelsen og ejendomsmester deltager ikke i debat på
facebook. Emner der ønskes behandlet skal fremsendes til
afdlingsbetyrelsens mail.

Fritidsudvalg:
Palle

Sankt Hans – Arrangementer ved at blive arrangeret.

Brug af klublokaler - Billardklub åbner 1. september, det samme kan
gælde andre klubaktiviteter.

Selskabslokaleudvalg:
Marianne

Der gøres hovedrent i juni.

Vaskeriudvalg:
Jytte

Intet til referat.

Flagudvalg:
Lars Ulrik

Intet til referat.

Fondsudvalg:
Palle

Intet til referat.

- Lukket punkt



Renovering - Åbent
punkt

Lars Ulrik orienterer:

Åbent hus den 12. juni, er annonceret!

På Halbjørnsvej 56 og 58 er der opsat prøver af altanafskærmning i
Skoleparken blå og antrit grå.
Skal vi overveje sorte afskærmninger, der er noget der har opsat dette
uden tilladelse, men det ser pænt ud?

- Lukket punkt

- Lukket punkt

Ændring i
bestyrelsessammen
sætning

Af uvisse årsager er punktet om Jørgen Brøsens udtræden af
afdelingsbestyrelsen ikke kommet med i referat af mødet den 5. maj.
Jørgens plads i afdelingsbestyresen er overtaget af Lisbet Engholm
Holst.

Inspektørens kommentarer
Beskeden gives videre.

Husorden Vi afventer beslutning fra Trafik- og Teknikudvalget, efter deres
besigtigelse den 19. maj 2021.

- Lukket punkt

Næste møde Onsdag den 25. august 2021 kl. 17:30

Der vil være beboerfremmøde den 4. august kl. 19.00 - Peter og Lars
Ulrik.

Eventuelt Intet til referat!

- Lukket punkt


