Afdeling: Engbrydeparken
Møde i afdelingsbestyrelsen
Dato: Onsdag den 6. januar 2016 kl. 19:00 NB: Bemærk tidspunktet
Til stede: Flemming, Jannik, Mathias, Bent, Carsten, Ronny og Jesper Brix fra KAB.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. EKSTRAORDINÆRT PUNKT: Budgetgennemgang
3. Løbende sager
a. Afdelingsmøde
b. Parkeringsplads for enden af Glentevej
4. Orientering fra formand
a. Hastighedsbegrænsende foranstaltninger på Glentevej
5. Orientering fra kasserer
6. Orientering fra Ronny Hjordt-Nielsen
a. Sikring af altandøre og –vinduer – Status?
7. Orientering fra organisationsbestyrelsen
8. Næste møde
9. Eventuelt
Ad 1)
Carsten fungerer som dirigent.
Ad 2)
Der er som udgangspunkt lagt op til et budget uden huslejestigninger. Engbrydeparken har ikke fulgt en
hensigtsmæssig henlægningsstrategi. Derfor lægges op til forøgelse af henlæggelserne.
Alternativt kan der derfor lægges op til en beskeden huslejestigning. Det blev vedtaget at fastholde 0-løsningen.
3. Løbende sager
Afdelingsmøde
Bestyrelsen besluttede at kontakte David for forslag til dirigent.
Parkeringsplads for enden af Glentevej
Det blev påtalt, at bl.a. lærere på Nordvangsskolen anvender p-pladsen som fast, daglig parkeringsplads.
Det blev besluttet at tage kontakt til Nordvangsskolen for påtale af lærernes benyttelse af p-pladsen til
heldagsparkering hhv. samarbejde om etablering af kiss-and-ride-sluse.
4. Orientering fra formanden
Hastighedsbegrænsende foranstaltninger
Carsten orienterede om det forslag til dobbeltrettet cykelsti og hastighedsbegrænsende foranstaltninger, som
Glostrup Kommune fremlagde på styringsdialogmødet den 17. december. Der var enighed om, at afvise det
fremlagte forslag.
Det blev til gengæld besluttet, at projektet bliver gennemgået grundigt på næste møde i afdelingsbestyrelsen –
for fremlæggelse af alternative løsninger.
Der var således udtalt skepsis i afdelingsbestyrelsen i forhold til det fremlagte projekt for dobbeltrettet cykelsti. Af
hensyn til den videre behandling med dertil hørende stillingtagen ønsker afdelingsbestyrelsen derfor, at der bliver
udarbejdet en nærmere analyse af det trafikale behov for hhv. gående og kørende trafik, dvs. både biler og cykler.
5. Orientering fra kassereren
Det blev besluttet, at Mathias og Bent hjælper med at sørge for overdragelse af iPad, nøgler og
kontantbeholdning. Ronny sender en blanket til underskrift for tilbageleveringen.

6. Orientering fra Ronny Hjordt-Nielsen
Sikring af altandøre og –vinduer – Status på tilbud?
Ronny oplyser, at der er overvejet forskellige løsninger for sikring af altandør og –vinduer. En stormkrogs-løsning
for vinduet anslås at kunne gennemføres for en udgift, der kan afholdes af afdelingen. Der er dog ikke indhentet
en endelig pris. Bestyrelsen tager endeligt stilling på sit næste møde.
7. Orientering fra organisationsbestyrelsen
Næste møde er den 17. februar kl. 18:30.
Jannik orienterede om, at OB holder møde med Alex fra Stofa om påtænkte produkter, priser m.v.
8. Næste møde
Tirsdag den 9. februar kl. 18:30
9. Eventuelt
Det blev påtalt, at murværket i kælderskakten på bagsiden af butikkerne er grundigt overmalet med graffiti.
Ronny følger op, også på tilknyttede problemer.
Mvh.
Carsten

