Humleparken Blokejerforening
Referat fra bestyrelsesmøde den 25. november 2019
Tilstede: Torben Larsen, Johnny Madsen, Bjarke Jensen, Izzet Kevir, Yvonne Meyer, Bente
Andersen, Ole Bang og Lone Holmberg

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Pkt. 2

Konstituering iht vedtægter
Torben Larsen: Formand
Lone Holmberg: Næstformand

Pkt. 3

Fordeling af opgaver
Vi fordeler opgaverne efter en gennemgang af referatet fra årets
generalforsamling. Indtil videre fortsætter
● Torben Larsen som tovholder på storskrald og ny kommunal
affaldsordning
● Johnny Madsen som tovholder på E-ON/Varmecentral
● Bjarke Jensen som tovholder på legepladsudvalget
● Lone Holmberg tager referat

●

Desuden overtager
Izzet Kevir foreningens IT herunder hjemmesiden

Pkt. 4

Opfølgning på generalforsamlingen den 13. november 2019
Som det første skal Ane-Mette Kofoed have tak for det store arbejde, hun
gennem mange år har lagt i bestyrelsen. Vi har fået overdraget de sager,
Ane-Mette Kofoed var tovholder på.
Det var en god og konstruktiv aften, selv om den blev afviklet under tidspres.
Referatet fra generalforsamlingen bliver grundlaget for en prioriteret
opgaveliste.
I forbindelse med udsendelse af referatet vil vi opfordre bestyrelserne til at
sikre, vi har de korrekte kontaktoplysninger.

Pkt. 5

Fællesarealer
● Vi fortsætter nedtagningen af legepladserne. De er i en så ringe stand,
at det kan være farligt for vores dejlige unger.
● Arbejdet med muren i 400-gaden fortsætter. Det gælder også
oprydningen af krattet mellem blokkene 4 og 5.
● Muren i 500-gaden bliver repareret i forbindelse med genopbygningen
af muren i 400-gaden. Hvis vi skal undgå yderligere reparationer af
muren, skal kirsebærtræerne fjernes. De står for tæt på muren. Vi ser
på, om det samme gør sig gældende andre steder i Humleparken, så

Pkt. 6

Pkt. 7

vi kan forebygge flere reparationer af murene.
‘
Henvendelser fra blokke eller beboere
● Blok 2 har fremsendt tilbud fra ekstern gartner om rydning af
buskadset mellem blokkene 2 og 18. Tilbuddet indgår i planlægningen
af det kommende års arbejdsopgaver.
Eventuelt
Spørgsmålet om efterladte køretøjer blev rejst. Der bliver stadigt henstillet
biler og motorcykler uden nummerplader. Vi kan kun opfordre til at tage
kontakt til politiet. Med politiets hjælp bliver de fjernet for ejerens regning.

Næste møde: Afholdes primo januar/aftales senere.
Referent: Lone Holmberg

