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 Afdelingsbestyrelsen Lundegården 
v/ Carsten Bradram 
Egernet Kvarter 33 
2750 Ballerup 
 
 

 

Indkaldelse til Afdelingsbestyrelsens 
Møde i Lundegården, mødelokalet 

Onsdag d. 1. februar 2017 
kl.18.00–21.30 

 
Til stede: Erik, Bjarne, Kurt, Mogens, Morten, Bent, Gitte, Heidi og Carsten 
Fravær med afbud:  
Fravær uden afbud: 
Referent: Heidi 
Mødeleder: Kurt 
 
Dagsorden 
 
1: Godkendelse af dagsorden d. 1. februar 2017 
Godkendt 
  
2: Godkendelse af referat af mødet d. 4. januar 2017 
Godkendt 
 
3: Meddelelser fra Driftlederassistent Morten Søndergaard             
a: Alm. Orientering.  
Indkaldelse til afdelingsmødet og opfordring ang. husdyr omdelt til beboerne. 
Der udarbejdes et skema til spørgsmål imellem Bestyrelsen og Ejendomskontoret. 
Første tilbud på etablering af cykelsti til Rema 1000. Overslagsprisen lyder på 433.500,- kr. 
Per (ejendomsfunktionær) har valgt at gå på pension 30-4-2017. 
 
b: Belysning ca. 305 stk. 
Der er 305 lampehoveder som skal udskiftes i Lundegården. Der er afsat midler på budgettet til at 
kan skifte 180 stk., dette ønskes sat i gang. 
 
c: Rengøring Selskabslokalet aftale? 
I aftalen findes der intet om at stolene skal rengøres efter udlejning. 
 
4: Meddelelser fra Formanden 
a: Afdelingsmødet d. 7. marts 2017 
Afdelingsbestyrelsesmøde den 22. februar 2017 kl. 19.00 for udarbejdelse af det endelige 
materiale til årsmødet. Afdelingsbestyrelsesmøde 25. februar 2017, for pakning af det endelige 
materiale til årsmødet. 
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b: Etablering af Cykelsti til (Rema 1000) 
Se punkt 3b. 
 
c: Status på året: Har vi nået det vi vil/skal to do liste (vises på mødet) 
Oplægget til en opgaveliste blev godt modtaget. Listen er opdateret med alle igangværende 
opgaver. 
 
d: Hvem modtager genvalg? 
Bjarne Kristensen, Mogens Svensson, Carsten Bardram, Kurt Sørensen og Heidi S. Kristensen 
ønsker genvalg. 
 
e: Godkendelse af Afdelingsbestyrelsens årsberetning 
Godkendt 
 
f: Regler for leje af Selskabslokaler og Caféen 
Reglerne er opdateret jf. sidste årsmøde og lagt på hjemmesiden. 
 
g: Hjemmesiden 
Vi har fået serviceaften fra vores Webmaster. Carsten indkalder til et møde i udvalget. Udvalget 
forventer at kunne komme med en opdatering på næste møde. 
 
h: Skiltning ved erhvervsbygningen i Hestens Kvarter 
Mogens udarbejdet et forslag til næste møde. 
 
Lukket Møde. 
 
5: Div. udvalg 
Selskabslokalet og Café udvalget gennemgik ændringerne til hjemmesiden, hvilket blev godkendt 
af bestyrelsen. 
 
6: Møder ud af huset 
a: Organisationsbestyrelsen i Bent Gregersen/Carsten Bradram 
Carsten og Bent informerede. 
 
7: Regnskab/økonomi 
Lundegårdens økonomi ser fint ud. 
 
8: Punkter til næste møde 
Hjemmesiden 
Årsmødet 
Opfølgning på opgavelisten 
Skiltningen på Erhvervsbygningen 
 
9: Eventuelt 
Intet 
 
10: Næste møde onsdag 1. marts 2017 
 
Hilsen Afdelingsbestyrelsen 
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