Grundtvigsparken afd. 44
Til stede var: Jens Schou JS,
Grete Petersen GP. Lilly
Mogensen LM. Jan Faber JF.
Afbud: Lilly Mogensen LM
(Emne:

Åbent referat fra ordinært bestyrelsesmøde.
Grundtvigsparken
Afdeling 44.
Referat nr. 95 - Dato og år: 4/8-2021
Noteret:

Ansvar:

0. Valg af ordstyrer.

LH.

1. Valg af referent.

JF.

2. Godkendelse af referat nr. 94

Godkendt.

3. Dialogmøde for
Grundtvigsparkens
beboere/Grundtvigskassen.

Ingen fremmødte.

4. Vedligeholdelsesreglement /
vedtægter i Grundtvigsparken.

Alle ordens-/regelsæt tages op til revidering på næste møde
1.9.2021

5. Fælleshuset.

Fælleshuset er stadig underlagt myndighedernes Corona regler.
Anvisning fra bassinteamet og skilte skal efterkommes.
Alle brugere skal svabre gulvet i bruse/ omklædningsrummet og
ved bassinet. Med hensyn til de glatte gulve, kan vi opfordre til at
benytte badesko.
Fælles arbejdsdag/hygge 4.9.2021 kl. 9:30.
Forsikring for alle frivillige ok.

6. Svømmehallen.

Tak til teamet for at holde bassinet.
Anvisning fra bassinteamet og skilte skal efterkommes.
Voldsom leg er ikke tilladt. Løb ikke langs bassinkanten og lav ikke
hovedspring eller vandbomber fra bassinkanten.
Pga. af Corona er legesager fjernet. Private badevinger/ringe og
briller må benyttes. Ingen andre former for udstyr.
Bøger, blade, aviser, tablets og mobiltelefoner er ikke tilladt ved
bassinkanten.
Alle brugere skal svabre gulvet i bruse/ omklædningsrummet og
ved bassinet. Vand omkring bassinet er vandspild, altså en
ekstra udgift!!
Med hensyn til de glatte gulve, kan vi opfordre til at benytte
badesko.

7. Ude arealer.

Stor tak til det grønne team, for at holde Grundtvigsparken
arealer.
Fælles arbejdsdag/hygge 4.9.2021 kl. 9:30
Forsikring for alle frivillige ok.

Bestyrelsen: Grete Petersen nr. 118, Jens Schou nr. 106, John Hansen (Lasse) nr. 31, Lilly Mogensen nr. 108.
Jan Faber nr. 76 TLF: 25531002. mail: jf@gp76.dk (Formand)
Hjemmeside: www.grundtvigsparken.dk
Bestyrelsen træffes første onsdag i måneden kl. 18:45 i cafeen.
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8. Teknikkælderen.

Tak til teamet for at holde bassinet kørende.
Anvisning fra bassin/teknikteamet og skilte skal efterkommes.
Forsikring for alle frivillige ok.
Info til LA vedr. computerprogram i teknikkælderen 16.8.2021

JF

9. Nye beboere.

I nr. 6. og 93.

10. Skovglimt.

Bestyrelsen holder møde med grundejerforening fra Skovglimt
vedr. Skovglimtvejen 19.8.2021. Administrationen deltager

LM-JF.
deltager

11. Markvandring.

Bestyrelsen har markvandring 23.9.2021 kl. 09:30.
Administrationen deltager

LM-JS-LH-JF
deltager

12. Eventuelt.

(Markvandring er et tilsyn med bebyggelsen foretaget af
bestyrelse og administration)
Bestyrelsen deltager i HAPPI-projektet 26.8.2021 kl. 17:30.
Borgmesteren give feedback på projektet.
Bestyrelsen har drøftet evt. sanktioner mod personer, som ikke
vil retter sig efter regelsæt/påtale/anvisninger.
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