Humleparken Blokejerforening
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 15. juni kl. 18:30
Deltagere: Ole Bang, Bjarke Jensen, Johnny Madsen, Yvonne Meyer, Bente Andersen
og Torben Larsen.
Dagsorden
Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Pkt. 2

Referat fra sidste møde udsendt den 8. februar 2020
Godkende

Pkt. 3

Fordeling af Lone Holmbergs opgaver
Som 1. suppleant indtræder Yvonne i bestyrelsen efter Lone.
Lones opgaver blev fordelt mellem Yvonne, Johnny og Torben

Pkt. 4

Nyt fra administrationen
● Orientering om rigets tilstand
Ole Bang gav en orientering om sine fremtidsplaner, og det betyder at
Ole stopper som advokat med udgangen af 2022.
● Henvendelse fra borgmesteren – fortsat
Emnet er ikke aktuelt mere.

Pkt. 5

E-ON
● Økonomi
Der blev givet status overøkonomien i forbindelse med ombygningen af
boilerrummene. Der blev sået tvivl om indbetalingerne til E-ON.
Spørgsmålet var, om der blev betalt dobbelt moms af beløbene.
Der er stadig tekniske ting der skal diskuteres med E-ON Ligesom
besparelserne på varmeforbruget skal evalueres. Derfor afholdes møde
med E-ON i september.
(Efter bestyrelsesmødet holdt Johnny og Torben møde med Marianne
Thorn og Ole Bang, hvor sagen blev afklaret, og der bliver ikke betalt
dobbelt moms).
● Varmeregnskab
Varmeregnskabet forventes færdigt medio august

Pkt. 6

Affaldssortering
● Ny ordning - oplæg til møde med kommunen den 16./6.
Fredensborg Forsyning havde indkaldt til møde for specielt at drøfte

mængden af pap i Humleparken. Der samles meget pap, og desværre
er mange beboere ikke i stand til at slå selv de mindste papkasser
sammen. Derfor fylder pappet ekstra meget. Og der smides flamingo
både i pap- plast- og husholdningsaffaldscontainerne. Flamingo
(styropor) skal afleveres på genbrugspladsen på Bakkegårdsvej,
og det er gratis at aflevere det der.

(Efter bestyrelsesmødet har Johnny, Torben og Jørgen fra
ejendomskontoret holdt møde med Forsyningen. Vi blev enige om at
følge udviklingen i papindsamlingen, og vi kan med omgående virkning
få flere pap-containere.
Vi fik ændret i aftalen om storskrald, så i fremtiden vil der blive hentet
storskrald efter mere lempelige regler.)
Pkt. 7

Fællesarealer
● Parkeringspladser - oprydning i/af cykelstativer
Der er sendt mail til alle formænd med opfordring til at rydde op ved
cykelstativerne, med henblik på at fjerne stativer for at give plads til Ppladser.
Der er allerede fjernet 3 cykelstativer og dermed har vi fået 3 ekstra Ppladser.
●

Cykelstativer generelt

Generelt er cykelstativerne i dårlig stand. Men bestyrelsen besluttede
ikke at sætte noget i gang.
●

Legepladser – status

Der forelå et tilbud på 3 sæt nye gynger, og det førte til en diskussion
om vi skal have 3 legepladser med flere forskellige legeting, eller vi
skulle sætte en eller to ting ved hver blok. Der var meget delte meninger
så beslutningen bliver udskudt til et senere tidspunkt.
●

Beskæring og fældnig

Går som planlagt
●

Bygninger - taget på varmecentralen

Deer havde samlet sig en del vand på taget, senere blev det opklaret, at
det skyldes, at der ver lagt tagpap over et nedløbsrør. Nu skulle sagen
være klaret

Pkt. 8

IT
●

Hjemmeside

Izzet meldte afbud i sidste øjeblik, så punktet blev ikke behandlet.
‘
Pkt. 9

Henvendelser fra blokke eller beboere
● Henvendelse fra Blok 6 om rengøring
● Henvendelse fra Blok 14 om dispensation fra p-regler ved
familiebesøg.
● Henvendelse fra Blok 2 om legeplads
● Henvendelse fra Blok 2 om gartnerarbejde, herunder fjernelse af
mælkebøtter i plænen
● Henvendelse fra Blok 7 om gartnerarbejde
Alle henvendelser er besvaret pr. mail, med kopi til bestyrelsen.

Pkt. 10

Eventuelt
Der blev spurgt om fartdæmpere især i 600-gaden, men det har tidligere
været behandlet, og det er ikke muligt.
Forslag om behandling af tørrepladserne, blev bestyrelsen enige om, at
opfordre de berørte blokke tage sig af evt. reparationer og evt. malig.

Næste møde:
Bliver afholdt i august.
Bestyrelsen holder sommerpause i juli.

