Afdeling: Engbrydeparken

Møde i afdelingsbestyrelsen
Dato: Tirsdag den 8. september 2015 kl. 19:00
NB: Vi mødes som sædvanlig kl. 18:30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Løbende sager
a. Vaskeplads – Muligt at sætte en udendørs hane op?
b. Legepladser – Hvordan etableres nye legepladser i andre KAB-afdelinger? - Status fra Ronny
c. Ny beplantning ud mod Glentevej – Status fra Ronny
d. Handicapparkering
e. Vejbump på Glentevej
f. Forhøjelse af varmebidrag
3. Orientering fra formanden
4. Orientering fra kassereren
5. Orientering fra Ronny Hjordt-Nielsen
6. Orientering fra organisationsbestyrelsen
7. Næste møde
8. Eventuelt
ad 2a)
Det skønnes ikke realistisk at etablere en udvendig vandhane, der bliver kaldt en vaskeplads. Det vil kræve
olieudskilningsfaciliteter. Det blev i øvrigt ikke skønnet relevant at sætte en hane op, når der er mulighed for at
vaske bil i en vaskehal.
Det blev besluttet ikke at gå videre med tanken.
ad 2b)
Ronny refererede til aktuel beslutning i Vestergården, hvor huslejen bliver forhøjet med et mindre beløb for at
gennemføre fornyelse af legepladser.
Det blev foreslået at undersøge, hvordan andre legepladser er blevet etableret i KAB-regi, med henblik på at
fremlægge forslag – med overslag på økonomien – på førstkommende afdelingsmøde. Det blev besluttet at
arbejde med en sådan forslag.
Ad 2c)
Ronny blev til førstkommende møde pålagt at fremlægge et overslag på, hvad det vil koste hhv. at fortsætte
vedligehold af eksisterende rosenbede eller ny, vedligeholdelsesfri beplantning.
Ad 2d)
Ronny fremlagde gældende procedure fra Vestergården. Det blev vedtaget at anvende samme procedure i
Engbrydeparken, hvilket indebærer, at udgiften til etablering af handicapparkering skal afholdes af lejer selv.
Ronny fremsender materiale til Lizzie Malling Sørensen.
ad 2e)
Ronny refererede til, at kommunen i forbindelse med seneste styringsdialogmøde stillede i udsigt, at der ville
blive etableret vejbump på Glentevej.
Ronny fik til opgave at søge opklaret hos kommunen, hvorfor der ikke blev etableret vejbump i forbindelse med
ny asfaltering.
Ad 2f)

Bent bad om at få oplyst, hvad der er årsagen til en betydelig stigning – ca. 20% - i prisen pr. afregningsenhed i
varme. Ronny indhenter oplysninger – herunder meddelelse fra varmeforsyningen – og fremsender dette til Bent
og resten af bestyrelsen.
Mvh.
Carsten

Den opmærksomme læser vil bemærke, at punkterne a – c under 2. Løbende sager er de samme som i juni. Da
ikke alle var til stede i juni, tænker jeg, at vi har behov for at genopfriske os selv. 
Punkt d i juni var i øvrigt Affaldshåndtering – Nyt fra Ronny? Ronny har foreslået, at projektleder Jannik Lund
Olsen fra Glostrup Forsyning deltager i afdelingsbestyrelsens møde i oktober for drøftelse af kommunens
affaldsplan. Heri indgår spørgsmål som fraktionering, krav, muligheder, adfærd m.v. Tanken er, at Jannik deltager
en times.
Jeg vil derfor foreslå, at øvrig drøftelse af affaldshåndtering bliver udskudt til mødet i oktober.

