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Afdelingsbestyrelsen Lundegården 
v/ Nils Bøtner 
Egernet Kvarter 42 
2750 Ballerup 
 
 

 

Indkaldelse til Afdelingsbestyrelsens 
Møde i Lundegården, mødelokalet 

Onsdag d.4. Maj 2016 
kl.18.00 – 21.30 

 
Til stede: Nils, Bjarne, Erik, Carsten, Bent, Mogens, Gitte, Heidi, Kurth, Ben 
Fravær med afbud:  
Fravær uden afbud: 
Referent: Gitte 
Mødeleder: Nils 
 
Dagsorden 
 
1: Godkendelse af dagsorden d.4. Maj  2016 
godkendt 
  
2: Godkendelse af referat af mødet d.30 Marts. 2016 
godkendt 
3: Meddelelser fra Afdelingsleder Ben H Stumpe   
            
a: Containergård /fliser – asfalt? 
Det kommer asfalt ved Containergården på gården 
b: Udskift af energi & vandmålere 
Opstart maj, pause i sommer ferien, forventet færdig i september. 
c: Grønthaveaffald? Skilte? 
Skiltene bliver bestilt i næste uge. 
d: Servicerammer 
Skal opdateret 1 til 2 gange om året, punktet udsættes til næste møde, hvor alle kan komme 
med tilføjelser. 
e: Beskæring af træ på gårdspladsen (HRH) 
Det har fået en lille beskæring, får en stor tur til efteråret, da træet eller vil bløde for meget. 
 
f: Græsfrø på de nøgne steder hvor der har været opgravet omkring vand og rør? 
 Er sat i gang.       
 
4: Meddelelser fra Formanden   
a: Baggården Vaskeriet 
  Hestens kvarter 32. er blevet lejet ud pr.1/5 2016. Baggården bliver renoveret. 
b: Låsesystemer på Gården 
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Vi ligger inde med to tilbud, Nils Kurt Erik Ben, laver et møde med de to firmaer, så de kan præ-
senterer deres systemer. 
c: Servicerammer 
Nils udsender servicerammer så vi kan komme med rettelser. 
Punkter fra sidste møde 
d: Råderet  
Der bliver rykket for råderetten. Bent Bjarne Erik,  
e: Udestuer 
Det er umuligt at finde hoved og hale i godkendelse ang. udestuer, Nils tager kontakt til tekniks 
forvaltning. Heidi søger oplysninger. 
 
  
5: Div. udvalg 
 
Trailer: Der er indhentet et tilbud dette er på 10.000 kr. dette kan laves af egne folk. Pris årlig. 
200,- 1. juli skal alle have hundetegn på deres trailer. 
   
6: Møder ud af huset 
Kredsvalgsmøde i BL 9: kreds d 6. april kl.19,00- BG deltog 
Bent sender referater til bestyrelsen, når han modtager det. 
7: Regnskab/økonomi. 
Det ser rigtig god ud. 
8: Punkter til næste møde 
Rensning af tag på hovedbygning på gården 
Låse system på gården 
You see 
Legepladser  
Servisrammer. 
Parkering på alleen 
9: Eventuelt. 
Markvandring  
 
10: Næste møde d. Onsdag 1. Juni. - 2016  
Heidi afbud 
 
Hilsen Afdelingsbestyrelsen. 

 
 
 

       

     

 


