
 

KORSKÆRPARKEN AFD. 10 

 
Dagsorden Referat 

 
 

Sag: Bestyrelsesmøde afd. 10 

Sted: Bestyrelseslokalet Dato: 27-03-2019 Kl: 19:00 

Deltagere: Susanne Henningsen, Jimmi Frederiksen, Henry Ørnebjerg, Lene V Kristensen, 
Jørn V Kristensen. Gæst Per Skau 

Fraværende: Ingen 

Referent: Jørn V Kristensen. 
 

Pkt. Dagsorden: Referat: 

1 Velkomst. Velkommen til alle og Per Skau 

2 
Godkendelse af seneste 
referat 

Godkendt 

3 Spørgsmål til Boli.nu og Info 

Info ved Per Skau: 
 
Håndværkerne påbegynder arbejdet med 
badeværelserne og udestuerne på 3. sal (gummifugerne) 
I den forbindelse har bestyrelsen sagt ja til at 
håndværkerne kan benytte Bestyrelseslokalet. 
 
Carport taget ud til bla. Saltlager ved garagen for 
maskinparken ombygningens omkostninger er lagt i 
budget 2020 
  
Vaskerierne incl. service overgået til  
Bestyrelsen vil gerne have ændret booking af 
vaskemaskiner. Således at de kan bookes individuelt 1, 
2, eller alle 3 Per forhøre ved leverandøren  
 
Der er rettet henvendelse om opladning af 
handicapcykel. Det besluttes det er muligt mod betaling 
 
Bestyrelsen: 
 
Jørn har 2 forespørgselser 
1 ang. Etablering af 2 P-pladser, ved enden af blok 11 og 
12. 
Det kunne gøres ved at flytte de 2 træer der står ved p-
pladsen over i de 2 cirkler ved den store trappe 
 
2 ang. opsætning af et lille halvtag over dørene til 
kældrene. Per undersøger priser på dette 
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Susanne spørger til hækkenes beskaffenhed som må 
siges at være det forventede og hvornår det udbedres? 
Per forventer der kommer nye planter for de udgåede, 
samt der snakkes om gødning og jordforbedring i 
hækkene 
 
Susanne spørger ind til stakit på terrasserne 
Per henviser til terrassereglerne  

3 

Information. 
a. boli.nu. 
b. Medborgerhus. 
c. Foreningen Korskær. 

a. Intet nyt 
 

b. Er i gang med at udarbejde brochure for brug og 
udlejning af Huset 

 
c. Afholdt Generalforsamling 

5 Beboer arrangementer 2019. 

27. april kl. 10:00 Påskebrunch [Jørn] 
Det er desværre få tilmeldinger til dato Men vi forsætter 
16. maj kl. 19:00 Beboer Temamøde [Lene] 
Aflyst pga. det er aftenen før Bededag 
10. august kl. 17:00 Sommerfest [Jimmi] 
Der er samtaler med Medborgerhuset ang. 
arrangementet.  
12. september kl. 17:30 Afdelingsmøde [Jørn] 
Intet ændret  
2. november kl. 10.00 Tysklandstur [Susanne] 
Kommer an på opbakningen til de andre arrangementer. 

6 Evt. Intet 

 Næste møde 19-06-2019 
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Formand Jørn V Kristensen 


