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Afdelingsbestyrelsen Lundegården 
v/ Nils Bøtner 
Egernet Kvarter 42 
2750 Ballerup 
 
     

 

 
Referat fra Afdelingsbestyrelsens  
møde Lundegården, mødelokalet 

Tirsdag d. 2/ 6 - 2015 kl. 18.00-21.30 
 
 
 

 
 
Til stede: Mogens, Bent  M, Bent G, Erik, Bjarne, Nils, Carsten, Gitte. 
Afdelingsleder: Ben Stumpe 
Fravær med afbud: Nadja. 
Fravær uden afbud:  
Referent: Gitte 
Mødeleder: Nils 
 

 
Dagsorden: 

 

1: Godkendelse af dagsorden d. 2. juni 2015 

godkendt 

2: Godkendelse af Referat af mødet d.4. Maj 2015 

godkendt 

3: Meddelelser fra Afdelingsleder Ben Stumpe 

a.  Containergård v/gården hvor langt er vi nået? 

Færdig gjort efter 1/7 2015 

b: Er støbning under elevator gået i glemmebogen? 

Der er indkøbt materialer, så nej det er ikke gået i glemmebogen. 

c: Montering af Støj/musikkontrol? 

Selvskabslokales udvalget ser på nye regler.  For støj. 

d: Askebægere til Bondegården/Ungdomsboliger? 

Flertal for askebægere ved gården. 
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e: Renovering af legepladser som ikke er med i projektet med ”nye lege-

pladser” 

Tilbud fra Snedker og tømremester: Peter Bo Jensen. Afventer til slutnin-

gen af juni. 2015. 

f: Er der nyt om grøntaffalds container? 

Tages op igen til næste møde i august. 

g: Rengøring konferencerum 1, sal Vest længen er den med i aftalen? 

Arbejdsplan ang. rengøring abc services på gården. Der bliver lavet en-

Rengørings plan efter sommer ferien.  

h: legepladsudvalg 

legepladsudvalget har gennemgået legeplads tilbud, der er flertal for at      

det sættes i gang 

I:Ejendomskontoret  

Driftleder ass. Morten Søndergård, starter 1/7 2015. 

4: Meddelelser fra Formanden 

b: Maling af Selskabslokale udvendig? 

Der bliver indhentet et tilbud. Hvis buget tillader. 

c: Trailerpladsudvalget. 

Der bliver trailerparkering på græsset over for Volden kvat. 1,2,3. evt. le-

vende hegn, som skærmer. Pris 400,- årlig  

d: BSU. 

Bestyrelsen støtter op om, Hold lundegården ren den. 20 sep. 2015 mø-

des ved caféen kl. 9.00 morgenmad. 

BSU forspøger om nye bore i vestlængen, kom med to foreslag, og vi vil 

derefter tage stilling. 

e: Råderet. 

Udvalg:  Bent G, Erik, Bjarne. 

f: Forretningsorden. 

Nyt møde  

h: Skilte MAX 20 km på Pære, Æble, Blomme, Kirsbærvej 

John Petersen har sendt en ansøgning til tekniskforvaltning. 

j: Indkommende ansøgning fra kvarterbestyrelser senest 1. juni 

der er indkommet to ønsker  

Grævlingen: ønsker et telt og nye borde og stole. Pris: 8.776,- 

Aller er velkommen til at låne Grævlingen Telt/stole/borde 

Katten: blomster kummer, maling, m.m.                          2.900,- 

Katten bevilling er godkendt. 
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Der er flertal for at grævlingen kan få deres ansøgning om kvarter midler  

Bent G er imod.  

Møder ud af Huset. 

Bruger gruppe møde: Bent G referat er send ud. 

7: Økonomi 

Budgetter holder (lille overskud) 

 

 

Fakta møde i morgen 3/6 info følger. 

Det bliver ikke fakta, men en Rema 1000 

8: Punkter til næste møde 

Råderet 

Næste møde mandag den 3. august 

10: Eventuelt. 

Vi flage efter flagreglerne. 

11: Mad næste gang? 

Erik  

 

Hilsen Afdelingsbestyrelsen 


