Dagsorden
Bestyrelsesmøde i Engbrydeparken
15/10 2020

Referent:
1. Valg af dirigent:
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Driftens beretning
4. Kassererens beretning
5. Formandsberetning
6. Status på budget
7. Information fra Vestergaarden
8. Information fra Organisationsbestyrelsen
9. Indkomne punkter og forslag
10. Opfølgning på sidst
a. Husorden reglement for Engbrydeparken.
b. Opfølgning på markvandring.
i.
Affaldssystem indkøbes
ii.
Gennemgang af fugt skader i kælder med en mure
iii.
Vild med Vilje er godkendt der skal udarbejdes information til beboere
iv.
Opsætning af skraldespand ved bordplads mellemtoftevej/Ørnevej
v.
Tørregårde istandsættes
vi.
Rengøring er nødvendigt på nogle fællesarealer
vii.
Affaldsgården - i brugsdato, brev til beboerne - opdeling af affald??
kan man gøre noget ved udseendet.
c. Opfølgning på - Skal vi have møde med Vestergården - Mathias skulle
kontakte Vestergården.
d. Hunde i Engbrydeparken.
e. Trapperne på legepladserne males???.
f. Opfølgning af tidligere referater
a. Tørretromle tid
11. Eventuelt

Referat
Bestyrelsesmøde i Engbrydeparken
15/10 2020

Referent: Mathias
12. Valg af dirigent: Søren
13. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet
14. Driftens beretning
o Der er kommet tilbud på renovering af tørregårde: ca. 25.000-47.000kr
afhængig af omfanget.
o

Der er kommet tilbud på tagrenovering af skur, der er løsninger fra ca. 56.000
- 79.000kr. Tilbud med ståltag på 56.375kr er vedtaget.

o

Der er bedt om tilbud på renovering af rullerum

o

Der er bedt om tilbud på renovering af kældre pr løbende meter

15. Kassererens beretning
• Vi venter stadigt på hævekort
16. Formandsberetning
• Rotte set under kloak renovering
17. Status på budget
• Det forløber som forventet, der er igangsat budget for næste
18. Information fra Vestergaarden
19. Information fra Organisationsbestyrelsen
• Der har ikke været
20. Indkomne punkter og forslag
21. Opfølgning på sidst
g. Husorden reglement for Engbrydeparken.
• Vi har stadigt ikke fået gennemgået den opdaterede version.
•

Mathias laver tekst sammenligning til næste gang. Der kigges også på
Google docs

h. Opfølgning på markvandring.
i.
Affaldssystem indkøbes
• Storskraldsystemet er ved at blive opsat og bliver nok lidt mindre end det er nu.
ii.

Gennemgang af fugt skader i kælder med en mure

•
•

Der indhentes priser
iii.
Vild med Vilje er godkendt der skal udarbejdes information til beboere
Vi har vedtaget ”Vil med vilje” områder

•

iv.
Opsætning af skraldespand ved bordplads Mellemtoftevej/Ørnevej
Der følges op på skraldespand

•

v.
Tørregårde istandsættes
Se drift
vi.

Rengøring er nødvendigt på nogle fællesarealer

•

Rengøring i kældergang og tørrerum er virkeligt tiltrængt
vii.
Affaldsgården - i brugsdato, brev til beboerne - opdeling af affald??
kan man gøre noget ved udseendet

•

Der skal udsendes ny materialer

i.
•

Opfølgning på - Skal vi have møde med Vestergården - Mathias skulle
kontakte Vestergården.
Mathias kontakter vestergården snarest

j.
•

Hunde i Engbrydeparken.
Regler om hundehold indskærpes

k. Trapperne på legepladserne males?
• Trapperne males rød og grøn
l.
•

Opfølgning af tidligere referater
Der mangler stadigt at blive gennemgået tidligere referater til udgivelse.

b. Tørretromle tid
• Man kan kun tørre hvis man har en vaske tid. Der følges op på om der har
været en betalingsfejl. Måske nødstopsfejl.
•

Hjemmehjælpere bliver nød til at bestille 2 tider hvis de ikke er sikre på at
kunne nå at tørrer.

22. Eventuelt
Deltagere: Søren, Steen, Bent og Mathias.
Michael og Suppleant Marianne har meldt afbud.

Næste møde: torsdag 5/11 2020. Mødet er i beboerlokalet pga Covid-19 social afstand.

