Blokejerforeningen Humleparken
Referat af bestyrelsesmøde den 27. september 2018
Tilstede: Ane-Mette Kofoed, Johnny Madsen, Torben Larsen, Ole Bang og Lone Holmberg
Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

Pkt. 2

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Vi fortsætter med ny metode til godkendelse og dermed hurtigere udsendelse
af referat.

Pkt. 3

Nyt fra administrationen
Tinglysning af vedtægtsændringer er i gang.
Persondataforordningen afventer endelig afklaring. Vi retter til, når vi ved
mere.
Der afholdes budgetmøde primo oktober.

Pkt. 4

E-ON
Bestyrelsen forventer at fremlægge en ny aftale med E-ON på den
kommende generalforsamling.

Pkt. 5

Fortove
Efter en lidt hurtig start er arbejdet i 400-gaden kommet rigtigt i gang. Vi har
aftalt at fremtidige leverancer stilles langs fortovet og optager ca. 1 meter af
båsenes længde. Dvs. vi fremover optager færre p-pladser og det vil være
muligt at parkere i båsene. City Parkering er informeret om denne løsning.

Pkt. 6

Parkeringsudvalg
Vejbump/fartdæmpning og flere p-pladser. Vi arbejder med et
rådgivningsfirma vedr. indhentning af den nødvendige tilladelse fra
kommune/politi. Vi udvider ansøgningen vedr. vejbump til også at omfatte de
ideer til flere p-pladser, som indtil videre er i idekataloget.

Pkt. 7

Det grønne udvalg
Vores nuværende gartner er ophørt som firma. Vi forhandler med en ny
gartner om en kontrakt for resten af året.

Pkt. 8

Stibelysning
Fredensborg kommune har meddelt os, at den nuværende aftale om
vedligeholdelse af stibelysningen med Ørsted overgår til kommunen.
Fremover skal vi også stå for vedligeholdelsen af vejbelysningen på vores
stikveje.
Vi fortsætter med at undersøge mulighederne for udskiftning til mere moderne
og energibesparende lamper på stierne.

Pkt. 9

Legepladser
Der er nu udarbejdet en rapport over legepladserne, både nye og gamle.
Vi tager fat på renovering/udskiftning fra 2019.

Pkt. 10

Storskrald
Der er stadig lidt misforståelser omkring ordningen. Noget skrald bliver afleveret efter afhentningstidspunktet. Vi kigger vores information til beboerne
efter i sømmene.
Der er aftalt møde med en mulig leverandør af en pappresse primo oktober.

Pkt. 11

Henvendelser fra blokkene/beboere
Blok 2: Vi har modtaget bestyrelsens forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen. De er sendt videre til administrator og til
udsendelse sammen med indkaldelsen.
Blok 10: Spørgsmål vedrørende placering af faskiner ved blokken. Vi må
henvise til kommunens tegninger.

Pkt. 12

Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde: Den 16. eller 17. oktober kl. 19:00. Nærmere herom senere.
Referent
Lone Holmberg

