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Afdelingsbestyrelsen Lundegården 
v/ Carsten Bradram 
Egernet Kvarter 33 
2750 Ballerup 
 
 

Indkaldelse til Afdelingsbestyrelsens 
Møde i Lundegården, mødelokalet 

Onsdag d 4. januar 2017 
kl.18.00–21.30 

 
Til stede: Bent, Erik, Bjarne, Kurt, Carsten, Morten og Heidi 
Fravær med afbud: Gitte og Mogens 
Fravær uden afbud: 
Referent: Heidi 
Mødeleder: Carsten 
 
 
Dagsorden 
 
1: Godkendelse af dagsorden d. 4. januar 2016 
Godkendt 
 
2: Godkendelse af referat af mødet d. 8. december 2016 
Godkendt 
 
3: Meddelelser fra Driftlederassistent Morten Søndergaard 
a: Alm. Orientering 
Hen over Nytåret har der været meget roligt i Lundegården uden de store skader. 
 
Hvornår bygges der halvtag over postkasserne ved gården? Morten undersøger. 
  
b: Tage og tagrender i Lundegården? 
De ansatte må ikke kravle på tagene for at rense tagrenderne uden sikring, da stigningen på taget 
er over 15%. Det blev besluttet at beboerne skal henvende sig til ejendomskontoret hvis de har 
problemer med tagrenderne. 
  
4: Meddelelser fra Formanden 
a: YouSee 
Efter nedbrud på YouSee får alle beboer en kompensation. Beboerne vil blive kontakt direkte af 
YouSee enten pr. e-mail eller pr. brev. 
 
Dansk Kabel TV er nu i gang med etape 2 og projektet skrider planmæssigt frem. 
  
b: Budgetmøde med Kenneth Sørensen 12/1 2017 kl. 18.00 
Mødedeltagerne blev identificeret. 
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c: Hjemmesiden/ Thomas - hvem gør hvad? 
Der skal skrives en kontrakt med Thomas, dette tager Bjarne og Kurt sig af. Kontrakten skal efter-
følgende godkendes af Bestyrelsen og John Petersen. 
  
d: Årsberetning 
De forskellige udvalg skal skrive hvad der er foregået i de enkelte udvalg og sende det til Carsten. 
Det skal være Carsten i hænde senest den 17. januar 2017. 
 
De endelige indkaldelser pakker bestyrelsen den 25. februar 2017 kl. 9.00.  
  
e: Velkomstpjece 
Pjecen bliver opdateret og vil derefter blive husstandsomdelt. Efterfølgende vil pjecen blive uddelt 
til nye beboer af ejensdomskontoret. 
 
Pjecen tilrettes i forhold til korrekte data. 
  
f: Næralarm/dato for møde i caféen v/Bent Gregersen 
Bent aftaler et foredrag med politiet og beboerne indkaldes derefter. Mødes aftales i marts eller 
april måned 2017. Bent koordinerer om selskabslokalet er ledigt.  
 
g: Udskiftning af lampehoveder i Lundegården 
Lampen fra Normasym er blevet valgt. Lamperne forventes at være udskiftet med udgangen af 
2017. 
 
h: FM signalet lukkes ned pr. 31/1 2017 
Information omkring dette husstandsomdeles til Beboerne. 
 
5: Div. udvalg 
Intet nyt. 
  
6: Møder ud af huset 
Ingen møder. 
 
7: Regnskab/økonomi 
Økonomien ser fortsat fin ud. 
 
8: Punkter til næste møde 
Belysning i Lundegården 
Årsberetningen 
 
9: Eventuelt 
Intet. 
 
10: Næste møde onsdag 1. februar 2017 
 
 
Hilsen Afdelingsbestyrelsen.     
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