Maglehøjparken
Mødereferat fra afdelingsbestyrelsen den 24/4-2018
Deltagere:
Poul-Mogens Beicher Hansen, Bettina Olsen, Troels Jensen, Jan Sørensen, Kenny Nielsen
Referat:
1. Post fra beboere.
Der er modtaget 2 henvendelser fra beboere og begge sendt videre til administrationen i
FAB, som vil respondere med et svar.
2. Emner fra varmemester, samt forretningsfører og hovedbestyrelse i FAB.
Vi har debatteret emnet omkring, at få internet lagt ind i selskabslokalerne og har derfor
bedt FAB indhente et tilbud på dette. Vi afventer svar.
Det har været bestyrelsens ønske at forny legepladsen, så den kunne blive mere spændende og kreativ. Der er et stort antal af familieboliger her i Maglehøjparken og legepladsen
benyttes allerede i dag af mange børn, så det vil være oplagt med en fornyelse. Desværre
har man tidligere ikke sparet op i budgettet, så vi kigger på hvilke muligheder der er.
Der er kommet 3 nye vaskemaskiner på vaskeriet.
Der er kommet nye vedtægter i repræsentantskabet, så fremover kan vi stille med 5
repræsentanter, mod kun 2 i dag.
3. Opfølgning af emner fra sidste møde.
Vi begynder allerede i år med at installere de første rottespærrer og starter oppe fra de
første blokke ved Gl. Marbækvej, da hovedledningen går ned i retning mod jernbanen.
Planlægning omkring nye træer og bede er i gang og der tages en gartner med på råd. Selve
projektets opstart, bliver dog først når vi går ind i det nye regnskabsår/forår 2019.
4. Egne emner.
Bestyrelsesmedlem Kenny Nielsen fraflytter Maglehøjparken og træder derfor ud af
bestyrelsen. Ind træder Søs Søjnæs fra nr. 49, som blev valgt som 1. suppleant.
Vi er desværre ikke alle sammen så gode til at få sorteret storskraldet korrekt, hvilket
betyder, at vores varmemester må bruge meget tid på at sortere. Vi må opfordre til, at alle
følger skiltningen og altid husker, at det skal indenfor porten og ikke henstilles udenfor.
Omkostningen på fornyelse af sofaarrangementet i det lille selskabslokale, vil blive langt
dyrere end først antaget, så vi undersøger, om det kan være en fordel at ompolstre det
eksisterende.
5. Eventuelt.
Det kan oplyses, at vi har et stort flag til vores flagstang, som kan lånes i forbindelse med
forskellige begivenheder. Kontakt varmemester og kun i åbningstiden.
6. Næste møde.
29/5-2018
e-mail: bestyrelsen@maglehojparken.dk

