Glostrup Ejendomsselskab
Afdeling: Engbrydeparken

Møde i afdelingsbestyrelsen
Dato: 10. februar 2015
Til stede: Carsten Skov, Jannik Schwarz, Bent Nielsen, Maibritt Søgaard, Ronny Hjordt-Nielsen
1. Valg af dirigent
Carsten leder mødet.
2. Løbende sager
a. Affaldshåndtering
Ronny forsøger fortsat at finde tidligere anvendt infomationsmateriale og fremsender det pr. mail.
b. Anvendelse af sparepærer / Belysning på parkeringspladser
Ronny bruger lager af gamle pærer op. Desuden vil belysningen på parkeringspladserne blive bygget om med
henblik på anvendelse af LED-pærer.
c. Overdækning af tørregårde
Punktet indgår ikke i grundlaget for afdelingsmødet, da det allerede ER konfirmeret på afdelingsmødet i 2014.
Afdelingsbestyrelsen kan derfor blot give grønt lys for opgaven.
Ronny sørger for at indhente et eller flere supplerende tilbud, inden opgaven sættes i værk.
d. Støtte til Glenteklubben
Ronny oplyser, at støtten er udbetalt den 14. januar.
e. Afdelingsmøde
Kommentarer til oplæg til beretning?
f. Energirapport
Maibritt efterlyser den energirapport, der er udarbejdet for afdelingen. Ronny sørger for at fremsende rapporten
pr. mail. Rapporten kan behandles på inspirationsmødet den 19. marts.
3. Orientering fra formanden
Forud for afdelingsmødet holder Carsten møde med Ronny og dirigenten René Løfquist.
4. Orientering fra kassereren
Intet nyt i Pers fravær.
5. Orientering fra Ronny Hjordt-Nielsen
a. Afdelingsmøde den 12. februar
Ronny og kontoret sørger for afkrydsningslister ved indgangen. Bestyrelsen stiller til opgaven.
Ronny sørger for mikrofon og lydanlæg samt for soda- og kildevand samt plastikkrus. Endelig sørger for et par
flasker vin.
6. Orientering fra organisationsbestyrelsen
Næste møde er den 25. februar. Derfor ikke noget nyt i denne omgang.
Punkterne om antenneudvalg og boligorganisationens hjemmeside er blandt punkterne til behandling.
7. Næste møde
Mandag den 2. marts kl. 18:30.

Torsdag den 19. marts kl. 19 afholdes inspirationsmøde for beboerne. Ronny sørger for at booke beboerlokalet.
Carsten laver oplæg til invitation.
8. Eventuelt
Jannik orienterede om konference i Helsingør.
KAB har sendt en beboer-app ud til test i en række boligorganisationer. App’en kan downloades fra AppStore og
Google Play. På længere sigt kommer der endvidere en app til Windows Phone.
Jannik har desuden foreslået at oprette en lukket – hemmelig? – gruppe for bestyrelsen i Engbrydeparken.

