Afdeling: Engbrydeparken

Møde i afdelingsbestyrelsen
Dato: Tirsdag
2. marts 2015
1. Valg af dirigent
Carsten leder mødet
2. Løbende sager
a. Carsten fremlægger forslag til beboer-orientering på mødet
Ronny fremlægger Glostrup Kommunes plan for affaldshåndtering for årene 2015-2024,
der er sendt i høring. Høringsfristen er den 22. marts.
Der vil blive satset på øget kildesortering.
Pap, plastik, metal, glas tænkes fraktioneret skarpere og der skulle blive stillet containere
til rådighed. Containere, som skal kunne tømt med brug af det nuværende kørende
materiel. Som led i planen tænkes storskralds-håndteringen beskåret.
Ronny fremsender planen pr. mail.
Det blev påtalt, at parkeringspladsen bag købmand, pizzaria med mere er optaget af bil
uden nummerplader, kasserede kølemontrer. Der ønskes indsats for at få ryddet op. På
den måde vil det være mere attraktivt at udnytte trekanten på det grønne område ud
mod Mellemtoftevej.
b. Overdækning af tørregårde
Ronny sørger for, at opgaven bliver sat i værk.
c. Energirapport
Ronny fremlagde energirapporten for butiks-blokken. Ronny fremsender øvrige rapporter
for Engbrydeparken pr. mail. Rapporterne diskuteres samlet på førstkommende møde i
afdelingsbestyrelsen.
d. Inspirationsmøde den 19. Marts
Carstens oplæg fremsendes til uddeling til beboerne samt opslag i opgangene. Ronny
formidler.
3. Orientering fra formanden
Bestyrelsen konstituerede sig med Per Skarsby som kasserer og Carsten Skov som formand.
Carsten sender fortsat indkaldelse til bestyrelsesmøderne til suppleanterne.
4. Orientering fra kassereren
5. Orientering fra Ronny Hjordt-Nielsen

Onsdag den 4. marts omdeles referat fra afdelingsmøde og torsdag den 5. marts omdeles
afstemningsmaterialet for afstemningen om hund og kat. Sidste frist for aflevering den 18. marts.
Optælling foregår i bestyrelsens lokale den 18. marts kl. 15:30.
6. Orientering fra organisationsbestyrelsen
Det er besluttet, at boligorganisationens hjemmeside lægges over i KABs CMS-system. Ronny
formidler kontakten for Carsten til dette arbejde.
Carstens forslag om etablering af et egentligt antenneudvalg er blevet underkendt af
organisationsbestyrelsen. Efter Carstens opfattelse vil den derefter besluttede placering af
kontakten til Stofa hos organisationsbestyrelsen medføre et klart demokratisk underskud.
7. Næste møde
Tirsdag den 14. april kl. 18:30.
8. Eventuelt

