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Afdelingsbestyrelsen Lundegården 
v/ Carsten Bradram 
Egernet Kvarter 33 
2750 Ballerup 
 
 

 

Referat af Afdelingsbestyrelsens 
møde i Lundegården, mødelokalet 
Torsdag d. 8. december 2016 

kl. 18.00–21.30 
 
Til stede: Carsten, Gitte, Bjarne, Mogens, Bent, Ben, Kurt og Heidi 
Fravær med afbud: Erik 
Fravær uden afbud: Ingen 
Referent: Heidi 
Mødeleder: Carsten 
 
Dagsorden 
 
1: Godkendelse af dagsorden den 8. december 2016 
Godkendt 
 
2: Godkendelse af referat af mødet den 2. november 2016 
Godkendt 
 
3: Meddelelser fra Afdelingsleder Ben H. Stumpe              
a: Alm. Orientering 
I samarbejde med Grøntudvalg er der udført flere opgaver i området. 
Ruben Larsen er startet som ejendomsfunktionær. 
Den 15/12 er cafeen udlejet til 2 arrangementer. 
Cuba Cobana har opsagt sin kontrakt og butikken er lukket. 
Langt om længe er det lykkes at få udleveret nøgler til de nye postkasser til ungdomsboligerne og 
de er nu taget i brug. De gamle postkasser er nedtaget. 
 
b: Alulister på facader i gl 2?   
Det undersøger Ben Stumpe med entreprenøren. 
 
c: Tage og tagrender i Lundegården? 
Rensning af tagrender og kontrol af tage - er det ikke på tide. Ben undersøger med arbejdstilsynet 
om hvilket regler der er på området. Hvis der ikke er nogen udfordringer sættes arbejdet efterføl-
gende i gang. Servicerammen opdateres ved næste opdatering. 
 
d: Henvendelse angående nedlæggelse af sti og opsætning af hegn 
Beboerne i Gårdens Kvarter ønsker at stien ikke nedlægges. Afdelingsbestyrelsen tager henvendel-
sen til efterretning og stien bevares. 
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4: Meddelelser fra Formanden 
a: Dato for aflevering af regnskab fra kvarterbestyrelserne/ansøgning af ekstra midler (tidligere 
har det været 31/5 Ejendomskontoret) Ejendomskontoret. Har svært ved at nå dette da regn-
skabs perioden slutter der. Forslag til aflevering d. 30/4. 
Afdelingsbestyrelsen beslutter at kvarterbestyrelserne skal aflevere regnskab og ansøgning af eks-
tra midler senest den 30/4. 
 
b: Ny dato for tur til Fabriksparken i Glostrup omkring belysning (hvem deltager)? 
Carsten, Bjarne, Kurt og Bent deltager. Turen til Glostrup er den 3/1-2017 kl. 16.00. Bent bestiller 
transport fra Caféen. 
 
c: Gennemgang af udvalgene (evt. sammenlægning af udvalg) 
Udvalg: 
Først nævnt i udvalgslisten er tovholderfor udvalget. 
Miljø, Energi, Renovation og kørende materiel udvalget:  
Mogens Svensson, Erik Hulkvist, Bent Gregersen, og Bjarne Kristensen. 
Råderet udvalget:  
Heidi S. Kristensen, Erik Hulkvist, Bjarne Kristensen og Bent Gregersen. 
Grøntudvalg:  
Carsten Bardram, Gert Steffensen, Gitte Bardram og Gert Bjørkmann. 
Legepladsudvalget:  
Kurt Sørensen, Nils Bøtner og Anni Sachse. 
Selskabslokale og Caféeudvalget:  
Bent Gregersen, Kurt Sørensen, Erik Hulkvist, Gitte Bardram, Nils Bøtner, og Kirsten Møller. 
Badeværelses i gl. afd. 2 udvalget:  
Bent Gregersen og Mogens Svensson. 
Hjemmesideudvalget:  
Gitte Bardram, Carsten Bardram og Heidi S. Kristensen. 
Kvarterrådet:  
Carsten Bardram, Bjarne Kristensen og Heidi S. Kristensen. 
Brugergruppen:  
Bent Gregersen og Gitte Bardram. 
YouSee udvalget:  
Carsten Bardram, Bent Gregersen og Per Kolling. 
 
d: Festlokale udvalg hvor langt er i? 
Der indkaldes snarest muligt til møde. 
 
e: Carsten tiltræder repræsentantskabet i Ballerup Ejendomsselskab da Nils Bøtner ønskede at 
udtræde. 
Information. 
 
f: Alkohol Politik. 
Der serveres ikke øl til møder med beboerne. 
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g: Trailerparkering (hvordan administrer vi lejen?) 
Afdelingsbestyrelsen har vurderet at omkostningerne ved opkrævning af leje for Trailerparkering 
overstiger den indtjening der vil være, og beslutter derfor at man ikke betaler for parkering.  
Trailerne skal stadigvæk registreres på ejendomskontoret og være indregistreret. Ejendomskonto-
ret sender skrivelse ud til beboerne. 
 
h: YouSee 
Dansk Kabel TV er gået i gang med at sætte kabelkasser på murene i Hundens, Kalvens og Kattens 
Kvarter. Det skrider planmæssigt frem, og arbejdet udføres tilfredsstillende. 
 
i: Udkast til indkaldelse til afdelingsmøde i Lundegården 
Udkastet er godkendt med en enkelt ændring. 
 
5: Div. udvalg 
Der er intet nyt fra udvalgene udover det som er nævnt tidligere. 
 
6: Møder ud af huset 
a: Organisationsbestyrelsen i Ballerup Ejendomsselskab /v. Bent Gregersen 
Bent informerede. 
 
b: Repræsentantskabet i Ballerup Ejendomsselskab /v. Bent Gregersen 
Bent informerede. 
 
7: Regnskab/økonomi 
Økonomien ser godt ud. 
 
8: Punkter til næste møde 
Hjemmesiden / Thomas – hvem gør hvad? 
Årsberetningen 
 
9: Eventuelt. 
Vi skal finde en dag hvor afdelingsbestyrelsen sig god jul til hinanden. Dato aftalt. 
 
10: Næste møde onsdag 4. januar 2017 
 
 
Hilsen Afdelingsbestyrelsen. 
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