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Afdelingsbestyrelsen Lundegården 
v/ Nils Bøtner 
Egernet Kvarter 42 
2750 Ballerup 
 
     

 

 
Referat fra Afdelingsbestyrelsens  
møde Lundegården, mødelokalet 

Mandag d. 4/ 5 - 2015 kl. 18.00-21.30 
 
 
 

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

 
Dagsorden: 

 

1:   Godkendelse af dagsorden d. 4. Maj  2015 

Godkendt 

 

2:  Godkendelse af Referat af mødet d.7. April 2015 

Godkendt 

3: Meddelelser fra Afdelingsleder  Ben  Stumpe 

a.  Containergård v/gården 

Der er lavet et udkast til Containergården. 

Dette er Godkendt af Afdelingsbestyrelsen. 

b: Udhængs skabe? 

Der er bestilt udhængsskabe og de er klar til opsætning. 

d: Pigtråd/skruer på plankeværker (tyverisikring) 

De lejemål som har opsat pigtråd, får brev ang. At dette skal nedtages. 

e: Udskiftning af ventiler på fjernvarmen 

20. maj bliver der lukket for varme og varmt vand. (mellem kl. 7 og 17) 
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f: Status på ejendomskontoret 

1/7- 2015 skulle der være ansat en ny driftsleder ass. 

g: Askebægere på Bondegården 

Der skal købes nye askebæger, der indhentes tilbud (Ben Stumpe) 

4:  Meddelelser fra Formanden 

a: Legepladsudvalget  

Der ventes på 2 tilbud, til nye Legepladser.  

b: Hjertestarter 

1.  september  udvælger trygfonten, hvem der er udvalgt  til at få hjertestarter 

sat op. 

c: Badeværelser i gl.2 (Badekar) Råderetten 

Der bliver sendt en kopi af tegninger, til Nils og John Petersen. 

Der arbejdes på at projekt badeværelser kan komme ind i råderetten.  

d: Container ved festpladsen 

BSU vil bruge nogle af deres penge på en skibscontainer, der skal stilles på 

græsset ved elskabet på den storeplæne. Et flertal i best. er imod 

BSU vil få fremsendt skrivelse om at det beløb der afsættes til dem er til arran-

gementer, ikke indkøb af blivende matriel. 

Og de skal indsende forslag om opsætning af sådan en skibscontainer, til Års-

møde 2016 her kan beboerne tage afgørelsen. 

e: Forretningsorden 

Alle skal gå hjem og læse, om der er rettelser til forretningsorden.  

f: Skilte med fart regulering (punkt fra sidste møde) 

Nils kontakter John Petersen ang. Lege område Max 30 km.  

G : Festlokale 

Fester i selskabslokalerne, der er for meget støj, hvad gør vi evt. lyskryds for 

støj, der slukker for strømmen når der bliver spillet for højt. 

Ejendomskontor undersøger hurtigst pris herom 

6: Møde ud af Huset. 

        Ingen møder ud af huset 

7: Økonomi 

 ser fin ud 

9: Næste møde 

2. juni kl. 18.00 

10: Eventuelt. 

Det er kun til kl 19.00 når man lejer Cafen 
 

Med venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen 


