G/F Rørmose Park

Hvad:
Hvornår:
Hvor:
Tilstede:

Bestyrelsen

Referat fra OG’s konstituerende bestyrelsesmøde
Torsdag den 9.5.2019 kl. 20.00-21.00
Teatersalen, Farum Kulturhus
Lise-Lotte K. Balser, G/F Rørmosen; Karl Aage Pedersen, HF1; Frederik A.
Jørgensen, HF2; Jeanne Laisbo, AB1; kasserer Sten Vibe Hansen, G/F Rørmosen;
Lars Schnoor, SBF.

Ej tilstede: Etape IV, AB2
Referat
1.

Valg af referent
Lise-Lotte og Sten blev valgt.

2.

Valg af formand
Lise-Lotte K. Balser blev genvalgt som formand.

3.

Valg af næstformand
Karl Aage Pedersen blev valgt som ny næstformand.

4.

Valg af kasserer
Sten Vibe Hansen blev genvalgt som kasserer.

5.

Reparation /udskiftning af ødelagte steler
Karl Aage, HF1 har foranlediget, at den ødelagte stele ved bumpet Korsbjerghave/
Rørmosevej er blevet udskiftet af kommunen som en garantisag, dvs. uden omkostninger
for OG.
HF1 har en træstele tilovers fra dengang, de satte nye stålsteler i T-krydset. Såfremt
vejret tillader det, vil HF1 skifte den itukørte træstele ved bumpet ud for
transformatorstationen ved Korsbjerghave.
Bestyrelsen takkede for HF1’s mange initiativer for at nedbringe OG’s udgifter.

6.

Reparation og gennemgang af legepladserne
AB1 fremlagde forslag om reparation af naturlegepladsen til en pris på 33.000 kr., excl.
moms. Bestyrelsen bad AB1 sørge for, at gyngestativet bliver tjekket som en del af
reparationsarbejdet.
Reparationen forventes at ville medføre en levetidsforlængelse på 3-4 år og
på den baggrund blev forslaget godkendt af bestyrelsen.
Beløbet tages af de eksisterende hensættelser.
Legepladsen ved HF2 forventes gennemgået indenfor kort tid.
Af hensyn til forsikringen er det vigtigt, at gennemgangen dokumenteres på det skema,
som vi hidtil har brugt til formålet.
Det blev aftalt, at reparationerne på legepladsen ved AB1 træder i stedet for den årlige
inspektion af denne legeplads.

G/F Rørmose Park

7.

Bestyrelsen

Fastlæggelse af møderækken for bestyrelsesåret 2019/2020.

Dato
Torsdag den 26. september 2019
Torsdag den 28. november 2019
Torsdag den 20. februar 2020

Hvor
Lars Schnoor, SBF’s fælleshus
Karl Aage, KBH 44
Sten Vibe Hansen, RMV 76

Tidspunkt
19.30-21.30
19.30-21.30
19.30-21.30

Lars Schnoor undersøger, om det er muligt at benytte SBF’s fælleshus til OG’s
generalforsamling i maj 2020.
8.

Eventuelt
Nina undersøger, om der er nogen af de asfaltkyndige beboere i AB1, som vil påtage sig
at gennemgå områdets veje sammen med OG’s bestyrelse for at sikre, at de nødvendige
reparationer bliver tegnet ind på det fælles kort og efterfølgende at sikre, at
reparationerne er blevet lavet på en fagligt korrekt måde.
Mødet sluttede kl. 21.00.

