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Afdelingsbestyrelsen Lundegården 
v/ Nils Bøtner 
Egernet Kvarter 42 
2750 Ballerup 
 
 

 

Referat til Afdelingsbestyrelsens 
Møde i Lundegården, mødelokalet 

Onsdag d.2 December 2015 
kl.18.00 – 21.30 

 
Til stede: Mogens, Erik, Bjarne, Bent M, Bent, G, Carsten, Gitte, Nils 
Morten  
Fravær med afbud:  
Fravær uden afbud: Nadja 
Referent: Gitte 
Mødeleder: Nils 
 
Dagsorden 
 
1: Godkendelse af dagsorden d.2.December 2015 
 godkendt 
2: Godkendelse af referat af mødet d.5.November 2015 
Godkendt 
3: Meddelelser fra Afdelingsleder Morten              
a: Containergård ved gården? (der klages over lågen der står og klapper når det blæser) 
Der bliver sat gummi kant på lågen så den ikke larmer. 
Der skal sættes en lågestopper på så lågen kan stå åben. 
b: Snerydning/maskinparken d.21 - 22/11 – 2015? 
Der er kommet så meget sne at ingen kunne følge med, det har været svært at skaffe folk ude 
fra til, at komme og snerydde.  
Der har været meget utilfredshed omkring manglende snerydning.  
c: Snerydning omkring handicappladser. 
Ejendomskontoret siger at det ikke er godt nok, det vil der tages hensyn til fremad. 
d: Varmepumpen i selskabslokalet er færdig, gardiner er vasket, kælderloft i selskabslokalet er 
ok.  
       
4: Meddelelser fra Formanden   
a: BSU forretningsorden? (punkt fra sidste møde) 
Forretningsorden bliver rettet til. Bliver fremlagt for/med BSU, på et kommende møde. 
b: You - see fra sidste møde? 
Ikke noget nyt, punktet er taget ud som punkt. 
c: Hjertestarter noget nyt? 
Har Kontaktet Falck, søger tryk fonden igen. 
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d: Div. Udvalg. 
Grønt udvalg, der er en del der skal ryddes op da der er mange træer der har knækket grene 
Carsten kontakter Ben. 
Hjemmeside udvalg der vil bliver ryddet op på siden 
Mogens trækker sig fra selskabslokalet udvalget  
Maskinudvalget: Nils Erik, Mogens 
Cafe udvalg: Bent G, Erik, Carsten, hvad ønsker udvalget, og finder sammen. 
 
 
 
 
5: Ballerup Ejendoms Seminar d.20/21 November  deltagere   Nils – Bjarne - Bent G – Bent M - 
Ben 
Der vil blive afhold kurser lokalt evt. i cafeen 4 timer f.eks. En Lørdag eller søndag 
 
6: Møder ud af huset 
Bent G referere fra Boligmøde på rådhuset . 
Bent G Organisations møde i KAB 
 
7: Regnskab/økonomi 
  
Det ser godt ud 
8: Punkter til næste møde 
 
 
9: Eventuelt. 
 
10: Næste møde d.4. Januar. 2016 
Ansøgning til Ballerup kommune ang. midler til Beboersocialt angement 
 
 
Hilsen Afdelingsbestyrelsen. 

 
 
 

       
     
 


