Blokejerforeningen Humleparken
Referat af bestyrelsesmøde den 21. juni 2018
Tilstede: Ane-Mette Kofoed, Johnny Madsen, Torben Nielsen, Kim Wentzel, Hans Garde,
Ole Bang og Lone Holmberg
Pkt. 1
●

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

●

Godkendelse af referat fra den 7. maj 2018
Referat godkendt

Pkt. 2

Pkt. 3
●
●
Pkt. 4
●

Pkt. 5
●
Pkt. 6
●
●

Pkt. 7
●

●

Pkt. 8
●

Nyt fra administrationen
Persondataforordningen. Der er endnu ikke en afklaring på, hvor meget vi kan
eller skal gøre. Vi afventer mere information.
Vedtægtsændringerne er sendt afsted, så nu er det bare at vente.
E-ON
Johnny Madsen og Ole Bang har bestyrelsens fulde opbakning til at fortsætte
forhandlingerne med E-ON.
Fortove - fortovsfonden
Der er aftalt møder med flere anlægsgartnere for at indhente tilbud.
Parkeringsudvalg
Vejbump. Der indhentes de fornødne tilladelser, og vi får etableret/monteret et
enkelt bump i 500-gaden med dertilhørende skiltning hurtigst muligt.
Flere p-pladser. Arbejdet har været ferieramt. Der er dog dukket flere mulige
løsninger op. Disse kommer med i oplægget, som er under udarbejdelse.
Det grønne udvalg
Der er udarbejdet en prioriteret liste over opgaver, som vores
ejendomsfunktionærer skal løse. Bl.a. arbejdet med at fjerne gamle
markeringer af p-båse og opmåling/etablering af nye, hvilket er øverst på
listen. Ane-Mette Kofoed følger op på arbejdet. Næste møde i udvalget er den
23. august 2018.
Indsigt i aftalen med vores eksterne gartnere er blevet efterlyst. Hvornår skal
de arbejde i Humleparken og hvilke opgaver har de. Johnny Madsen fortæller,
at de er kommet sent i gang p.g.a. ydre/andre omstændigheder, men nu er de
endelig i gang.
Stibelysning
Er ferieramt. Vi afventer, at samarbejdspartnere o.a. kommer tilbage på
kontoret.

Pkt. 9
●

●

Legepladser
(Legeplads ved Blok 10/11) Legepladsinspektøren har været her. Det har
resulteret i en mangelliste, der skal udbedres før endelig godkendelse. Kim
Wentzel tager fat i formanden for Blok 11.
Vi har skrevet til Blok 6 ang. det legestativ, der blev bestilt til dem. Dette er
ikke sat op. Hvis de har fortrudt, kunne stativet kommer andre tilgode. Vi
afventer deres svar.

Pkt. 10 Storskrald
● Vi afventer kommunens svar. De har ønsket forskelligt materiale fra os vedr.
indretning af områderne, skiltning m.m. Disse ting har de modtaget. Torben
Nielsen følger op/rykker for en startdato.
Pkt. 11 Henvendelser fra blokkene/beboere
● Pkt. 12 Eventuelt
● Næste møde er den 21. august 2018 kl. 19:00
Referent
Lone Holmberg

