Møde med HTK
No t e sb o g:
O p re t t e t :
Fo rfat t e r:
Mæ rke r:

Flø ng Forsamlingshus
14-08-2017 19:05
Tommy Rosenlind
Mø der

O p d at e re t : 15-08-2017 16:46

Afholdt den 15. august 2017 kl. 08.00 - 09.00 i Fløng Forsamlingshus.
Deltagere:
Michael Ziegler, borgmester
Tom Søderhamn, HTK driftsbyen - udearealer
Merete Scheelsbeck, kultur- og fritid
Nikolaj Andersen, HTK - ejendomme
Anne Mette
Hans Christian
Torben
Poul
Tommy

OPLÆG:

RESUME/NOTER:
Hans Chr - trist med mangel på pasning af udearealerne.

TS - tidligere har arealerne været passet af forpagteren, og der har aldrig været budget til at
passe det herude, har været lidt af en gråzone. Anslået tkr 40-50 årligt. Sædvanlig plan vil
være klipning af hæk 2 gange og ukrudt 6-8 gange årligt. Kræver dog budget.
MZ - forslag til administrationen om at der laves en budgetpost på dette, så det kan komme
med på planerne.
Hans Chr - vedligeholdelse af huset, trist at opleve flere tilfælde hvor pengene og arbejdet
bruges uden omtanke - imod sund fornuft.
MZ - forsamlingshuset indgår på lige fod med alle andre kommunale bygninger, og det laves
årligt en udestående liste over behov for vedligehold. Fortsat stort vedligeholdelsesefterslæb,
men stadig i bedring.
NA - meget hård prioritering, der vil sandsynvis foreligge en vedligeholdelses rapport til internt
brug i HTK. Kommunens ansvar er den såkaldte klimaskærm. Vil sende medarbejder ud for
sammen med brugerne/bestyrelsen at lave en gennemgang over forhold som bør med på den
interne prioriteringsliste.
TS - alt vedrørende kloak og rør hører under Seis (?), selv om det ser ud til at ligger i Park
(udendørs).
Der var herefter en rundvisning - både ude og inde - og det blev aftalt at formanden bliver
kontaktet af relevante personer fra HTK's afdelinger, der har ansvaret for hhv. ejendommen og
ude-arealerne.
Mødet sluttede kl. 09.20.

