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Afdelingsbestyrelsen Lundegården 
v/ Nils Bøtner 
Egernets Kvarter 42 
2750 Ballerup 
 
     

 

 
Indkaldelse til Afdelingsbestyrelsens  

møde Lundegården, mødelokalet 
Onsdag. d.10. August. - 2016 kl. 18.00-21.30 

 
 
 

 
 
Til stede: Erik, Mogens, Kurt, Bent, Heidi, Carsten, Gitte, Nils. 
Ejendomskontoret: Ben 
Fravær med afbud: Bjarne  
Fravær uden afbud:  
Referent: Gitte 
Mødeleder: Nils 
 
 

Dagsorden: 
 
1: Godkendelse af dagsorden d.10 August  2016 
Godkendt 
2: Godkendelse af Referat af mødet d.1. Juni 2016 
Godkendt 
3: Meddelelser fra Afdelingsleder  Ben  Stumpe 

a.  Postkasser på Gården (ungdomsboliger) og placering af dem? 
Postkasser sættes på plankeværk på containerrummet. 

b. Låsesystemer på bondegården 
Opstart i morgen, udlevering af brikker, har fundet sted- 
 

c.  Status på erhvervsbygning, herunder skiltepolitik 
Renovering af erhvervsbygning er ved at være i mål. 
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angående skiltning på / ved erhvervsbygningen udsættes til næste 
møde, da der var stemmelighed. 
 
 

d. Mangler v/MS.regenvandsbrønd v/containergård – Maling af facaderne - 
Græs slåning  

Der arbejdes videre på regnvandsbrønd. 
Malermester kommer og giver et tilbud ang. maling af facader i den    
kommende uge. 
Der skal ferieafløser ind i sommerferieperioden. 
Vi skal kigge på servicerammer på næste møde. 
Der bliver givet besked til afdelingsbestyrelsen ang. Udlejning af caféen. 
Trafiktælling fra den. 29/8 til den 5/9 2016. 
 
4: Meddelelser fra Formanden 
a. YouSee 

22/ 8 kl.19.00 
b. Gården (tag) hovedbygning  

Der undersøges om ny tagbelægning,  
c. Hjemmeside 

Der kommer undervisning ang. hjemmeside for udvalget 
d. Råderet 

 
e. Hjertestarter? 

Hvis vi får afslag, skal vi have et tilbud om pris for at få opsat en eller 
flere. 

f. Bladet Økonomi 
Formanden indkalder til møde med bladredaktøren.   
 

g. Afdelingsmøde d. 22. August? 
 
5: Lukket møde 
  
6: Møder ud af Huset. 
Nils orienterer fra møde med Ballerup ejendomsselskab. 
7: Økonomi 
Pænt, er lige startet op på nyt regnskabsår 
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8: Punkter til næste møde 
a.  Servicerammer 
b. Erhvervsbygning, skiltepolitik 

 
9: Næste møde  
Onsdag d. 7. september 2016 
10: Eventuelt. 
 
11: Mad næste gang ? 
Bent laver mad næste gang. 
 
12: Mødet slut 
 
 
Hilsen Afdelingsbestyrelsen 
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