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Afdelingsbestyrelsen Lundegården 
v/ Carsten Bradram 
Egernet Kvarter 33 
2750 Ballerup 
 
 

 

Referat af Afdelingsbestyrelsesmødet 
i Lundegården, mødelokalet 

Onsdag d. 2. november 2016 
kl. 17.30–21.30 

 
Til stede: Bjarne, Kurt, Bent, Ben, Carsten, Heidi og Gitte 
Fravær med afbud: Mogens og Erik 
Fravær uden afbud: 
Referent: Heidi 
Mødeleder: Carsten 
 
 
Dagsorden 
 
1: Godkendelse af dagsorden d. 2. november 2016 
Godkendt. 
  
2: Godkendelse af referat af mødet d. 5. oktober 2016 
Godkendt  
 
3: Meddelelser fra Afdelingsleder Ben H. Stumpe 
a: Lette facade maling 
Der er malet 4 boliger i Kalvens Kvarter.  
b: Selskabslokalet 
Der har været kritik af rengøringen af bordene. Der bør udarbejdes en beskrivelse af hvad rengø-
ringen består af.  
Café 
Det er ikke muligt at afskærme vinduerne i Caféen når solen skinner, derfor sættes der solfilm på 
vinduerne. 
c: Batteribokse i Kvarterene 
Bestyrelsen henviser til batteriboksen som findes på containerpladsen.  
d: Alm. Orientering 
Der er sat hæk omkring trailerparkeringen. Resterende hæk er sat ved Rema 1000. 
Der er plantet Potentila (Golden Finger) omkring erhvervsbygningen.  
Der er 9 beboer som mangler at hente nøgle til deres postkasser. Ben har forsøgt at kontakte be-
boerne ved at ringe på dørene. 
Der købes et juletræ til Hundes Kvarter som tidligere. 
Der er køb ny Nimos DM maskine bl.a. til snerydning. Der indgik 2 gamle maskiner i handlen. 
Belysning LED: Tilbud modtaget på forskellige modeller. 
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4: Meddelelser fra Formand 
a: Hjertestarter Tryk fonden 
Der er ikke søgt om hjertestarter igennem Tryk fonden. Tryk fonden har for øjeblikket fokus på 
skoleområdet, og bestyrelsen mener derfor det ikke er relevant at søge. Der købes 1 stk. som 
hænger på Gården. Beboerne spørges på beboermødet om der skal indkøbes flere som så skal på 
budgettet for 2017. 
b: Fortrolig E-mail adr.? 
Punktet er flyttet til under Lukket møde. 
c: Caféen oprydning/rengøring opfyldning 
Carsten beder Ben om at få rengøringsfirmaet til at opfylde toiletpapir, sæbe osv.  
Caféudvalgsmødet indkalder til møde omkring opfyldning af manglende service i køkkenet. 
d: Kopimaskinen i Vest længen (blev drøftet på budgetmødet d. 26/10 2016) 
På budgettet er der afsat midler til indkøb at nye kopimaskiner, både i Vest længen og til bestyrel-
sen. Ben kigger på mulighederne. 
e: Forsørgelse på udvalg 
Udvalgene gennemgås på næste møde.  
f: Belysning Lundegården evt. tur til Fabriksparken i Glostrup hvem deltager? 
Følgende deltager: Bjarne, Carsten, Bent og Kurt. Onsdag den 9/11 2016 kl. 17.00. 
g: Aftenvandring Lundegården. 
Mørkevandring er den 16/11 2016 kl. 17.00 vi mødes ved Caféen. 
h: Regnskab se punkt 7 
i: Yousee. 
Opstartsmøde den 9/11 2016 kl. 14.00 med Dansk Kabel. 
J: Opfølgning på Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde 3. marts 2016 
Opdatering af ordensreglerne for Lundegårdens Selskabslokale. Alle i bestyrelse kigger efter til 
næste møde hvad de har liggende angående tilføjelsen til ordensreglerne fra sidste årsmøde. 
k: Priser på udlejning af festlokalet på Gården. Regler for udlejning 
Regler og priser opdateres og forslås til bestyrelsen. På årsmødet sættes reglerne på dagsorden for 
vedtagelse. 
l: Dato for Julehygge med Ejendomskontoret 
Torsdag den 15/12 2016 kl. 13.00 i Caféen. Ben bestiller Caféen til arrangementet. 
m: Repræsentantskab i Ballerup Ejendomsselskab hvem opstiller 
Carsten opstiller til Repræsentantskabet i Ballerup Ejendomsselskab. Bent kontakter dem der sid-
der i repræsentantskabet for at få besked om de genopstiller. 
Carsten opstiller til KABs Repræsentantskab. 
n: cykelsti fra Lundegårds sti til Rema 1000 
Stien foreslås langs boldbanen. Carsten beder Ben om at undersøge om det er muligt og hvad pri-
sen er, så det kan komme med på årsmødet. 
o: Næralarm et forslag fra flere beboere v./ BG 
Vi tager forslag med på Kvarterrådsmødet for at høre hvad de synes. 
 
5: Div. udvalg 
Ingenting 
 
6: Møder ud af huset/ byggemøde Bent 
Byggeudvalgsmøde om stationspladsen.  
 
 
7: Regnskab/økonomi 
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Det er end ikke helt i orden omkring nyt dankort til Kassereren. Økonomien ser god ud. 
 
8: Punkter til næste møde 
Ordensregler for selskabslokalet.  
Omstrukturering af udvalgene. 
 
9: Eventuelt. 
Ingenting 
 
10: Næste møde 
8. december 2016. 
 
Hilsen Afdelingsbestyrelsen.     
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