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Afdelingsbestyrelsen Lundegården 
v/ Nils Bøtner 
Egernet Kvarter 42 
2750 Ballerup 
 
 

 

 Afdelingsbestyrelsens 
Møde i Lundegården, mødelokalet 

Onsdag d.1. Juni 2016 
kl.18.00 – 21.30 

 
Til stede: Erik Hulkvist, Bjarne Kristensen, Bent Gregersen, Kurt Sørensen, Carsten Bardram, Nils 
Bøtner, Gitte Bardram, Ben Stumpe, John Petersen.  
Fravær med afbud: Heidi Kristensen, Mogens Svensson 
Fravær uden afbud: 
Referent: Gitte Bardram 
Mødeleder: Nils Bøtner 
 
Dagsorden 
 
1: Godkendelse af dagsorden d.1. Juni  2016 
 Godkendt 
2: Godkendelse af referat af mødet d.4.Maj 2016 
Godkendt 
3: Yousee kort omkring nye kabler i det gl. 2 
John Petersen gennem gik kontrakten fra Yousee. 
4: Meddelelser fra Afdelingsleder Ben H Stumpe              
a: Containergård  
Containergården vil blive asfalteret . 
b: Almen orienteering? 
Ben orientere omkring erhvervsbygninger der kommer plankeværk omkring baggårdene veder-
hvervsbygningen. 
c: Rensning af tag hovedbygning ( punkt fra sidste møde priser) 
Der er afsat penge til maling af hovedbygningen på buget til næste år. Det viser sig at taget er i 
så ringe stand at det bør udskiftes, det er en større udgift, men vi undersøger pris pt.  
Det giver derfor ingen mening at male bygning i år hvis taget skal skiftes til næste år, derfor 

får vi malet nordlængen i stedet for. 

 

Parkerings plads på Lundegårds alle´ 

Her bliver der lagt ler grus 

       
 
5: Meddelelser fra Formanden .  

  
a: Udlejning af Cafeen 
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Der er kommet et forslag ang. bookning af caffen´, dette overgår til  
Ejendomskontoret fra 1/7-2016 
b: Låsesystemer på Gården/priser 
påbegyndes den 1/7 2016  
c: Servicerammer 
Er gennemgået og revideret. 
d: Råderet  
Udvalget finder mødedato, og revidere   
e: Udestuer 
Udestuerne er overgået til John Petersen. 
f: Kvarter ex bevillinger.  
Alle får opfyldt deres ønsker ang. eks. bevillinger. 
g: Behandling og retningslinjer for beboer klager v/CB 
Formanden svarer på mails, og post. 
Lukket Møde. 
 
6: Div. udvalg 
Grøntudvalg har fået et par henvendelser, ang. beskæring dette tager de, fat på  til efteråret når 
træer ikke står i fuld flor. 
 
   
7: Møder ud af huset 
21 /6-2016  organisationen 
 
8: Regnskab/økonomi. 
Det ser fint ud. 
9: Punkter til næste møde 
Samle op på det der ikke blev gjort før sommerferien 
 
10: Eventuelt. 
Der er blevet snakket om nye postkasse på gården 21 stk. 
Det er ok at motionsklubben indkøber nyt løbebånd. 
 
11: Næste møde Onsdag.d.10. August 2016  
 
Hilsen Afdelingsbestyrelsen. 
 
Alle ønskes en rigtig god sommerferie 

 
 
 

       

     

 


