Afdeling: Engbrydeparken

Møde i afdelingsbestyrelsen
Dato: Tirsdag den 17. november 2015 kl. 19:00
Til stede: Ronny, Mathias, Flemming, Bent, Carsten
Afbud: Jannik
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Ekstraordinært punkt: Glostrup Kommune – Styringsdialogmøde den 17. december
3. Løbende sager
a. Bestyrelsens sammensætning
b. Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Glentevej – Status fra Carsten og Ronny
4. Orientering fra formanden
5. Orientering fra kassereren
Udgår som følge af punkt 3a.
6. Orientering fra Ronny Hjordt-Nielsen
7. Orientering fra organisationsbestyrelsen
a. Repræsentantskabsmøde
b. Aktuelle sager
8. Næste møde
a. Dato? Oprydning? Spisning på Dalle Valle?
9. Eventuelt
Ad 2)
Bestyrelsen drøftede udspillet fra Glostrup Ejendomsselskab til brug for styringsdialogmøde med
Glostrup Kommune. Ronny undersøger, i hvor mange lejligheder der er forbedret badeværelser. Det kan
få indflydelse på besvarelse af spørgsmålet ”Er toiletter og bad tidssvarende?”.
Der var enighed om at fremlægge forslag på afdelingsmødet i 2016 om at etablere område eller
indhegning til storskrald, f.eks. ved at inddrage tørregårde. Forslaget kan tænkes ind i implementering af
ny affaldsplan for Glostrup Kommune.
Ad 3a)
Der var enighed om, at Mathias overtager posten som kasserer og at Flemming træder ind som
fuldgyldigt medlem.
Ad 3b)
Det forlyder, at Glostrup Kommune i bestræbelserne på at sikre de svage trafikanter på Glentevej
påtænker at etablere en dobbeltrettet cykelsti. Det vil indebære anvendelse af en del af Glostrup
Ejendomsselskabs område.
Det blev desuden drøftet, hvordan det kan sikres, at parkeringspladsen ved Nordvangsskolen først og
fremmest er til rådighed for beboerne – og dermed ikke som i dag i stort omfang anvendes som
parkeringsplads for ansatte på Nordvangsskolen.
Det blev besluttet at tage spørgsmål hastighedsbegrænsende foranstaltninger op på
styringsdialogmødet med Glostrup Kommune den 17. december.
Ad 4)

Udgået
Ad 5)
Ronny orienterede om ansættelse af ny driftsleder.
Ad 9)
Det blev besluttet, at Bent og Flemming sætter sig ned i bestyrelsens lokale den 8. december for det
tilfælde, at der skulle komme beboere.
Møde i afdelingsbestyrelsen torsdag d. 10. december kl. 18. Der ryddes op i bestyrelseslokalet.

