
Afdelingsbestyrelsesmøde i Skoleparken 1

Beslutningsreferat af møde d. 05-10-2022 kl. 17:30 i

Afdelingsbestyrelseslokalet
Fremmødte: Lars Ulrik Hansen, Lene Sand Pedersen, Lisbet Engholm Holst, Marianne Lund,

Monica Larsen, Palle Juul Nielsen, Peter Weng

Fraværende: Martin Alexandersen Autzen

Referent: Lars Ulrik Hansen

 

 

Dagsorden Referat
- Lukket punkt

Godkendelse af
referat

Referater af møderne den 17. august og 7. september er udsendt med
referat, og godkendt.

Beboerfremmøde



Nyt fra
Ejendomsmesteren

Martin orienterer:

Det grønne afventer MTH afleveringer –

Selskabslokale – Facaderenovering og ventilationsanlæg - status?

Indflytninger siden sidst - ?

Årshjul for driften - der følges op når MTH/byggeledelsen har leveret
den lovede driftplan!

Nye maskiner status - status?

Ny legeplads udføres i foråret 2023, status - Afventer
kommunens accept af projekt.

Tilbud på terrasseoverdækninger indhentes - status?

Hegn ved gavlboliger - status?

Svar på spørgsmål fra Martin, som desværre måtte melde afbud
grundet sygdom:
Beklager jeg ikke kan være med, troede jeg var ovenpå men er blevet
klogere i løbet af formiddagen L
Ring hvis der er noget jeg ikke har svaret på, eller I vil have svar på.

Martin orienterer:
Det grønne afventer MTH afleveringer –
Udover det er vi fint med, vi er gået i gang i Skoleparken 2 med
plantning med mere dernede og skal bruge en del timer i oktober på at
blive færdige der.

Selskabslokale – Facaderenovering og ventilationsanlæg - status?
HK er i gang, og det skrider planmæssigt frem. Ventilation er sat i ordre
og bliver monteret til januar måned når delene kan blive leveret.
Er ved at hente priser ind på renovering af lokalerne så vi forhåbentligt
får sat det i gang ligeså snart vi har overblik over budgettet.

Indflytninger siden sidst - ?
Kun en enkelt indflytning i en N Bolig, så har været en rolig måned på
den front.

Årshjul for driften - der følges op når MTH/byggeledelsen har leveret
den lovede driftplan!

Nye maskiner status - status?
Alt er i ordre, intet leveret men bliver det forhåbentligt inden kong vinter
melder sin ankomst. Ligesom med alt andet så er der bare ventetid pt.

Ny legeplads udføres i foråret 2023, status – Afventer kommunens
accept af projekt.
Jens har fremsendt til kommunen, så vi afventer bare deres feedback.
Vi har i dag lukket det ene legetårn da vi ikke mener det lever op til
hvad det bør sikkerhedsmæssigt mere. Det bliver fjernet snarest muligt,
vi lader det andet stå lidt endnu.

Tilbud på terrasseoverdækninger indhentes - status?
Forespørgsel er fremsendt, har dog ikke modtaget pris endnu.

Hegn ved gavlboliger - status?
Ordre er sendt på 14 hegn.
Vi er ved at aftale at de respektive lejemål kan give en melding om de
vil have forlænget hegnet med det samme på egen regning.

Budgetåret er afsluttet med et lille bitte plus kontra de andre år.



Vaskeri/Filterkasser.
Det er sværere end som så at købe nogen skraldespande der er store
nok, dem vi fik hjem var ikke store nok desværre.
Så jeg skal have snedkeren til at speciellave dem, så en nem opgave
var ikke så nem alligevel…

Julebelysning:
Vi har selv snakket om hvordan vi håndtere det i år. Heldigvis er der
mange steder det ikke giver mening at sætte lys op endnu!
Vores holdning er det gøres i et minimalt omgang kun heroppe ved
vaskeriet.
Alternativt skal man undersøge hvad man kan få af lys der har
individuelle solfangere og bruge penge på at indkøbe det?
Men snak om det i aften, også kan vi aftale det helt konkret på mødet i
november.

Inspektørens kommentarer
Vedrørende fælleshus overvejes det om der skal lægges Derbigum på
taget eller, som oprindelig planlagt pap. Beslutningen afhænger af
besparelsen ved Derbigum.

den første ansøgning om tilladelse til at lave overdækning er modtaget.

Regnskab Martin orienterer:
Se herover



Udvalg Redaktionsudvalg:
Peter og Lisbet
Næste Parknyt: Deadline for vinterudgaven er onsdag den 2.
november med omdeling i uge 45, 2022.
Næste redaktionsmøde er onsdag den 02. november efter
afdelingsbestyrelsesmødet.

Emner:
LUHs klumme.
Skoleparken 2 indlæg, Peter spørger dem?
Indlæg om salg og evt. i fremtiden bytte bolig.
Sladderspalten.
Opfordring til beboerindlæg.
Fritidsarrangementer
Noget om målere på vand og varme.
Noget om vaskeriet at spare på vand og el, luk vinduer mv.
Og mange andre ting!

Hjemmeside:
Peter og Lisbet

Indledende møde afholdt med Klaus Jørgensen (Klaus & Co) om
fornyelse af hjemmeside.

Forslag til opsætning afventes nu med spænding....

Facebook:
Administrator Lisbet.
Mange nye medlemmer, og god tone.

Fritidsudvalg:
Palle og Monica
Input parknyt

Julemiddag den 26/11
sidste søndag i advent (18/12)

Banko udvalg ønsker hvis det er muligt lokale til "habengut" i nærheden
af selskabslokale.

Selskabslokaleudvalg:
Marianne

Anvendelse af selskabslokale til "lær din nabo at kende"-
arrrangementer. Er det noget vi skal gøre nu hvor vi får mange nye
ind?
Evt. skal man betale for en ekstra rengøring = 800,- kr.

Vaskeriudvalg:
Monica

Martin: status på kasser til filterrens? Se svar under EM orienterer

Flagudvalg:
Lars Ulrik

Fondsudvalg:
Palle
Møde om tillægsønsker til ny legeplads og motionsredskaber til parken
skal arrangeres. Palle arrangerer møde.

LUH har forespurgt Nordeafonden om mulighed, se vedlagte bilag

Legepladsudvalg:



Palle og Marianne

Verdensmål:
Palle og Peter

Kredsudvalg Palle og Peter orienterer:

Verdensmål, kun få afdelinger der er igang.

Afdelingsbestyrelseskonferencen i november er aflyst, flyttes til 2023.

Renovering - Åbent
punkt

Lars Ulrik orienterer:

1 års eftersyn for nybyggeri og etape 1 + 2 i renoveringen ved
Byggeskadefonden.

1 årsgennemgang nybyggeri og etape 1 + 2 i renoveringen - status.

Planteplan er modtaget og lægges på hjemmesiden.

- Lukket punkt

- Lukket punkt

Husorden Intet til referat

Vaskeri - priser Vaskeripriser, senest hævet i 2020 (se parknyt sommer 2020),
afdelingsbestyrelsesbeslutning, skal ikke tages op på beboermøde!

Vores priser jf. hjemmeside:
Vask 7,- kr.
Tørretumbler 0,17 kr. pr. minut.
Tørreskab 0,08 kr. pr. minut.
Strygerulle 0,10 kr. pr. minut.

Med tanke på de stigende energipriser er det måske på tide at hæve
priserne, se vedlagte bilag.

Nye priser:
Vask 10,- kr.
Tørretumbler 0,25 kr. pr. minut.
Tørreskab 0,25 kr. pr. minut.
Strygerulle 0,20 kr. pr. minut.

Priserne hæves fra medio november måned, ændringerne
offentliggøres i Parknyt og på hjemmeside

Anvendelse af
lokaler i
vaskeribygning efter
renoveringen

Muligheder gennemgås på mødet.

Ok, Lars Ulrik skriver til forslagsstillere om at de kan få lokale som
tegnet. Men at de skal lave en plan for drift af lokalet



Parkeringspladser,
herunder også MC
parkering

Tegninger fra landskabsarkitekt er modtaget, Lars Ulrik gennemgik
muligheder på mødet.

Lars Ulriks olplæg til ændringer tegnes op af landskabsarkitekt og så
arbejdes der ud fra det

Møde med
kommunen om
sagsforløb og
fremtidige tiltag

Lars Ulrik og ABG laver oplæg til møde i januar, da det forestående
valg også påvirker kommunalpolitikerne.

Det forventes at mødet bliver med Teknik og miljø udvalget.

Højere hæk ved TV
9 og 29

Afventer MTH

Egetræer ved
fodboldbanen

Afventer svar fra kommunen, Driftschef rykker hver anden uge....

Inspektørens kommentarer
Jeps - men jeg fornemmer mere og mere, at vi trækkes rundt i
manegen.

Jule-belysning Med de høje energipriser der rammer os bør vi måske overveje at
begrænse lyset i juleudsmykningen?

Vi nøjes med lys på vaskeribygningen.

- Lukket punkt

Næste møde Onsdag den 2. november -
Byggeudvalgsmøde kl. 17:30 i selskabslokalet.

Afdelingsbestyrelsesmøde kl. 18:30 i afdelingsbestyrelseslokalet med
spisning.

Derefter afholdes redaktionsmøde.

Opdateret mødekalender er vedlagt dagsorden.

Eventuelt Intet til referat

Sager på
huskelisten, så vi
ikke glemmer dem!

Ny flagstang med indv. line købes for 65 års jubilæumsgaven fra ABG.
Fældning af generende lærketræer, tages op i forbindelse med
parkvandring.
Skimmelafvaskning i fælles kældre hvis der kommer ny skimmel.
Etablering af rampe på skråning mellem Halbjørnsvej og klublokaler.
Cykeloverdækninger på terræn.
Anvendelse af sikringsrum i fremtiden.


