Blokejerforeningen Humleparken
Referat af bestyrelsesmøde den 5. december 2018
Tilstede: Ane-Mette Kofoed, Torben Larsen, Bjarke Jensen og Lone Holmberg
Pkt. 1

Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamling jvf. § 6 stk 1
Formand: Ane-Mette Kofoed
Næstformand: Johnny Madsen
Bestyrelsesmedlem: Torben Larsen
Bestyrelsesmedlem: Bjarke Jensen
Bestyrelsesmedlem: Lone Holmberg
Suppleant: Yvonne Meyer
Suppleant: Bente Andersen

Pkt. 2

Arbejdsfordeling i bestyrelsen
●

●

●

●
●
●

Faktura/arkivering/kontrakter: Ane-Mette Kofoed og Johnny Madsen i
samarbejde med bestyrelsen
Kort gennemgang af arbejdsgangen til ære for nye medlemmer.
Besvarelse af mail: Alle bestyrelsesmedlemmer kan besvare henvendelser husk at underrette hele bestyrelsen. Ejendomsfunktionærerne besvarer også
henvendelser vedr. navneskilte o.lgn.
Kort gennemgang til ære for nye medlemmer.
Medarbejdere: Johnny Madsen er primær arbejdsleder for
ejendomsfunktionærerne på bestyrelsens vegne. Dog kan alle medlemmer
rette henvendelse til ejendomsfunktionærerne, hvis noget ikke er i orden,
mangler m.m.
Der er sat et whiteboard op på kontoret, hvor ejendomsfunktionærenes
opgaver - faste og ad hoc - vises/noteres.
Hjemmeside: Ane-Mette Kofoed og Lone Holmberg
Dagsorden og referat: Lone Holmberg
Ad. Hoc opgaver/diverse:
○ Det grønne Udvalg varetages af Ane-Mette Kofoed
○ Legepladser varetages af Bjarke Jensen i samarbejde med Det
grønne Udvalg
○ E-ON varetages af Johnny Madsen
○ Opdatering af retningslinjer varetages af Bjarke Jensen
○ Vejbump varetages af Lone Holmberg
○ Parkeringsudvalg varetages af Torben Larsen og Lone Holmberg
○ Storskrald varetages af Torben Larsen
○ Pappresse varetages af Torben Larsen
○ Fortovsfornyelse varetages af Johnny Madsen
○ Stibelysning varetages af Johnny Madsen og Ane-Mette Kofoed
○ Affaldshuse/sortering m.m. varetages af Ane-Mette Kofoed

Pkt. 3

Cityparkering
Vi har underrettet Cityparkering og bestyrelserne i de 20 blokke om
nedlæggelsen af MC-pladserne. Det er kun pladser med bøjle, der bevares.
Bestyrelserne i blokkene er blevet bedt om at underrette deres beboere.

Pkt. 4

Åbningstider/kontortid
Som det blev besluttet på generalforsamlingen den 14. november 2018 er det
ikke længere muligt at træffe bestyrelsen på kontoret hver anden tirsdag
aften.
Kontoret er fortsat åbent mandag og fredag fra 11 til 12.

Pkt. 5

Fyrrum/boilerrum
I løbet af de første uger i december vil en repræsentant for E-ON sammen
med vores servicemedarbejder besigtige fyrrum/boilerrum i de enkelte blokke
for at skabe overblik over indretning og installationer.
Der vil blive indkaldt til møde mellem blokkene, blokejerforeningen og E-ON
først i det nye år. Den endelige køreplan er ikke helt på plads endnu.

Pkt. 6

Eventuelt
Vi skal kigge på muligheden for at lave en TEMA-dag igen.
Der er oprettet en lukket Facebook gruppe for beboere og andre med
tilknytning til Humleparken. Humleparkens Blokejerforening, Humlebæk (søg
under grupper).

Næste møde: Den 8. januar 2019 kl. 19.

Referent
Lone Holmberg

