Maglehøjparken
Mødereferat fra afdelingsbestyrelsen den 20/3-2018
Deltagere:
Poul-Mogens Beicher Hansen, Bettina Olsen, Troels Jensen, Jan Sørensen.
Fraværende: Kenny Nielsen
Referat:
1. Post fra beboere.
Ingen henvendelser modtaget
2. Emner fra varmemester, samt forretningsfører og hovedbestyrelse i FAB.
Det er besluttet, at vi allerede i år begynder at planlægge fornyelsen af bede og træer, som
blev besluttet på afdelingsmødet og at der vil blive indhentet tilbud på arbejdet. En del af
det kommer vi selv til at udføre, og vil derved holde omkostningerne nede.
Det er ydermere også besluttet, at vi vil planlægge opsætning af rottespærrer i kloakker og
planen er at starte oppefra. Hver brønd skal dog inden opsætning, kontrolleres for skader.
Vi har deltaget i Repræsentantskabsmødet i februar. Før har vi normalt været 2
repræsentanter men oplægget er, at vi fremover kan være op til 5.
Bestyrelsen og FAB afholder bygningsgennemgang i maj måned.
3. Opfølgning af emner fra sidste møde.
Har vi behov for udbedring/fornyelse af legepladsen? Vi kigger på vedligeholdskontoen/
hensættelser, om der er økonomi til det.
Hjertestarter er lige rundt hjørnet.
4. Egne emner.
FAB har kigget på muligheden for at få et helt nyt vaskeri, med nye maskiner og elektronisk
reservering, der f.eks. ville gøre, at maskiner ikke kunne startes, hvis de allerede var
reserveret til andre. Dette ville dog betyde, at det fremover skulle være et betalingsvaskeri
og derfor har bestyrelsen valgt, at ikke gå videre med projektet.
Spørgsmålet er blevet rejst i bestyrelsen, om det kunne være en god idé at skifte vores
dørlåse ud med mere sikkert system, hvor nøglen har flere stifter. Vi undersøger hvad
omkostningen kan løbe op i.
Bestyrelsen undersøger, hvad der skal til for at kunne få lagt internet ind i, som i det
mindste klublokalet, eller måske også det store selskabslokale.
5. Eventuelt.
Bestyrelsen er bekendt med, at der bliver startet vaskemaskiner, til trods for, at de allerede
er reserveret. Hvis man oplever det, så anmeld episoden til bestyrelsen. Oplys tidspunkt og
hvis man er bekendt med det, så selvfølgelig gerne hvem det er.
6. Næste møde.
Tirsdag 24. april 2018
e-mail: bestyrelsen@maglehojparken.dk

