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     En stor tak til alle de frivillige der gør en indsats for det beboer sociale i  
     Lundegården. 

 
Hele det Beboer sociale Udvalg, daglig tale BSU. 
Alle kvarterbestyrelserne. 
Alle der arbejder med klubberne i Lundegården. 
 
Uden jer havde Lundegården ikke været så aktivt og et godt sted at bo! 
 
 
En tak til vores samarbejdspartnere 
 
Servicemedarbejdere: Allan, Christian, Ruben, Chris, Mads, Michael, Per og Tho-
mas. 

      Serviceleder: Ben Stumpe 
Driftslederassistent: Morten Søndergaard 
Kontorassistent: Pernille Strandberg 

      Driftschef: John Petersen, KAB 
      Kundechef: Marianne Vittrup, KAB 
      Økonomimedarbejder: Kenneth Sørensen, KAB 
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Afdelingsbestyrelsen Lundegården 
v/Carsten Bradram 
Egernets kvarter 33 
2750 Ballerup 
 

 
 

Endelig dagsorden: 
 
1. Velkomst og valg af dirigent 
 
2. Valg af stemmeudvalg og referent 
 
3. Fremlæggelse af beretning 
 
4. Godkendelse af driftsbudget 
 
5. Seneste års regnskab til orientering 
 
6. Behandling af indkomne forslag 
 
7. Valg af formand til afdelingsbestyrelsen.  

På valg er: Carsten Bardram 
 
8. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. 

På valg er: Bjarne Kristensen, Heidi S. Kristensen og Kurt Sørensen 
 
9. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen 
 
10. Eventuelt 
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Denne indkaldelse, der tillige er adgangskort til mødet, bedes forevist ved ind-
gangen, hvor der vil blive udleveret stemmesedler til brug ved valgenes gennem-
førelse. Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har lejeren og disses myndi-
ge husstandsmedlemmer. Hver husstand har to stemmer uanset husstandens 
størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Adgang har tillige – men uden 
stemmeret – selskabets ledelse og repræsentanter for denne. 
 
Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal 
blandt de tilstedeværende stemmeberettigede. Det er ikke muligt at brevstem-
me eller give andre mandat til at stemme for én. 
 
 
Vi gør opmærksom på, at mødet er røgfrit. Der vil blive holdt rygepauser under 
mødet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 
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                        Afdelingsbestyrelsens beretning 2016-2017

Afdelingsbestyrelsen 
På det ekstraordinære 
afdelingsmøde den 26. september 
2016 valgte beboerne ny formand 
for afdelingsbestyrelsen. Valget 
faldt på Carsten Bardram, der har 
siddet i afdelingsbestyrelsen 2½ år.   
Afdelingsbestyrelsen har arbejdet 
målrettet både i bestyrelsen og i de 
forskellige udvalg.  
Det Grønne udvalg og YouSee 
udvalget har haft meget at se til.  
Det Grønne udvalg arbejder 
konstant på, at Lundegården fortsat 
ser velholdt ud. YouSee udvalget 
har fået forhandlet sig til en rigtig 
god kontrakt for beboerne, hvor 
alle blandt andet, får mulighed for 
at vælge imellem de 3 YouSee 
pakker og bland selv TV. 
Bestyrelsen har valgt nye 
lampehoveder til området for at vi 
kan udskifte til mere energi venlige 
lyskilder, og dermed besparelser for 
os alle. 
Økonomien i Lundegården er forsat 
god, også fordi 
ejendomskontoret 
gør en stor 
indsats for at 
udføre nogle af 
de opgaver som 
vi tidligere har 
haft arbejdskraft 
udefra til at udføre. 
 
 
 
 

Trafiktælling 
Det blev vedtaget på sidste 
afdelingsmøde, at vi i forbindelse 
med åbningen af Rema 1000 skulle 
iværksætte en trafiktælling, da der 
var frygt for, at der ville komme en 
øget mængde trafik på vores veje.  

 
Trafiktællingen blev udført over to 
perioder, den første fra 10. marts 
2016 til 16. marts 2016, inden 
Rema 1000 åbnede. Den anden 
tælling blev foretaget i perioden  
29. august 2016 til 4. september 
2016.  
Rapporten fra Via Trafik som 
udførte opgaven, har ikke givet 
anledning til bekymring, da der 
stort set ikke var forskel på de to 
perioder. 
 
Maling af lette facader 
Maling af de lette facader i Hunden, 
Katten og Kalvens Kvarter blev 
påbegyndt ultimo  
november 2016.   
De lette facader er  
malet i den mellem  
grå farve, der blev  
besluttet på sidste afdelingsmøde.  
Første etape af malerarbejdet 
forventes færdigt med udgangen af 
budgetåret 2016/2017.  
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Trailerparkering 
Området til trailerparkering er 
færdigt og kan tages i brug. 
Afdelingsbestyrelsen har vurderet 
at omkostningerne ved opkrævning 
af leje for trailerparkering 
overstiger den indtjening der vil 
være, og har besluttet at man ikke 
betaler for brug af parkeringen.  

 
Trailerne skal stadigvæk registreres 
på ejendomskontoret og være 
indregistreret. Ejendomskontoret 
har sendt skrivelse ud til beboerne, 
og registreringen er i gang.  
 

 
Udskæring af indgangshul i  
badekar 
Der er til dato ingen beboere i 
Hunden, Katten og Kalvens Kvarter 
der har ansøgt om at bruge 
råderetten til at få lavet hul i 
badekarret. 
 

Ingen hærværk 
Vi har i årets løb ikke haft 
nævneværdigt hærværk i 
Lundegården, og vi glæder os over 
at beboerne værner om vores 
bebyggelse.  
Vi er kommet godt igennem nytåret 
uden hærværk og skader i området. 
Samtidig har det været dejligt at se 
at beboerne har samlet op efter  
deres fyrværkeri. 
 
Mini seminar 
Afdelingsbestyrelsen har været på 
et mini seminar sammen med de 
andre afdelingsbestyrelser i  
Ballerup Ejendomsselskab, hvor der 
var en foredragsholder der fortalte 
om hvilke kompetencer en 
afdelingsbestyrelse har. 
 
Husdyr i Lundegården 
Vi glæder os over at vi er en 
boligforening hvor der også er plads 
til husdyr.  
Vi har dog et stigende problem med 
at nogen åbenbart gør næsten som 
det passer dem, men i et samfund 
som vores er der nu nogle regler 
som gælder, også for dem som har 
hund/ kat. 
Det er ikke alle som samler op efter 
deres elskede firbenede venner, 
men vi skal tænke på at der også 
bor andre som ikke har lyst til at 
træde i efterladenskaber fra disse. 
Bestyrelsen vil opfordre jer der har 
hund/kat til at samle deres 
efterladenskaber op. Der kan 
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afhentes hunde/katte poser på 
ejendomskontoret. Der findes flere 
affaldsspande her i vores ellers så 
dejlige kvarterer, her kan de fyldte 
poser afleveres. Husk at hunde og 
katte skal føres i snor når de bliver 
luftet på sti/gang systemerne.  
Husk at samle op efter din 
Hund/kat. 
Man skal have tilladelse til at holde 
kat og hund – kontakt 
ejendomskontoret. 

 
 
Kørsel med cykel og knallert  
Vi har også et problem med at der 
bliver cyklet og kørt knallert på 
vores sti/gangsystem, det er ikke 
lovligt ifølge vores husorden. 
 Vi skal tænke på hinanden og 

specielt børn og gangbesværede, 
der selvfølgelig benytter  

sti/gangsystemet når de færdes i 
området. Andre er begyndt at 
bruge vores ellers så engang flotte 
græsplæner som cykelsti. Der må 
ikke køres på vores sti/gang-system 
og på græsplænerne.  
Stå af og træk din Cykel. 
 
Kloakrør og fjernvarme 
I år har vi haft flere brud på vores 
fjernvarmeledninger og kloakrør. 
Der er i budgettet afsat midler til 
løbende udbedringer. 
 
Selskabslokalet og Caféen 
Udvalgene for Selskabslokalet og 
Caféen er bestyrelsesmæssigt 
blevet slået sammen til et udvalg. 
Reglerne for leje af Selskabslokalet 
er redigeret jf. beslutningerne på 
sidste årsmøde. 
 
Belysning 
Afdelingsbestyrelsen har besluttet 
at udskifte alle Albertlund lamper 
med Thorn lamper. Med den 
udskiftning bliver det muligt at 
bruge LED pærer, der vil give os en 
besparelse i Lundegården. 
Udskiftning af lampehovederne 
bliver sat i værk i indeværende 
budgetår.  
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Grønt udvalg 
Som tidligere år har det Grønne 
udvalg haft en del af se til. Flere 
beboere har henvendt sig for at få 
fældet og beskåret træer, så der 
kommer lys og luft ned i deres 
haver. Alle beboer henvendelser 
har fået tilkendegivelse på at 
træerne vil blive fældet, dog er det 
ikke udført alle steder endnu. 

 
Ejendomsfunktionærerne har 
beskåret og fældet træerne i det 
omfang de har kompetencer til, og 
til resten bruger vi et eksternt 
firma. 
Der vil nogle steder blive plantet 
nye træer. Dette beslutter udvalget 
sammen med ejendomskontoret.  
 
Kvartererne 
I Lundegården er der 19 kvarterer, 
og ud af dem er der 9 
kvarterbestyrelser. Herfra skal der 
lyde en opfordring til de kvarterer 
der ikke har en bestyrelse om at 
samle nogle beboer der har lyst til 
at gøre noget for deres kvarter. 
 

Det er muligt at søge midler til 
blomster, krukker, kar, buske og 
træer samt sociale arrangementer.  
 
YouSee 
På det ekstra ordinære 
afdelingsmøde blev det besluttet at 
sige ja til ombygning af vores 
sløjfeanlæg til et stikledningsanlæg. 
Dette uden omkostninger for 
afdelingen, mod en 
bindingsperiode til YouSee på 4 år. 

 
 
Aftalen med YouSee betyder, at der 
bliver mulighed for at vælge 
mellem Grundpakke, Mellempakke 
og Fuldpakke samt at beboerne får 
adgang til YouSee’s tilbud omkring 
Bland Selv Tv og tilkøb af 
enkeltkanaler. Der bliver ligeledes 
mulighed for at tilkøbe 
bredbåndsforbindelse og 
mobiltelefoni til attraktive priser. 
 
Hjemmeside 
Vi har fået en ny webmaster til 
hjemmesiden. I det seneste års tid 
har vi haft en del problemer med 
systemet der styrer nyhedsbrevene.  
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Det er noget vi fortsat vil arbejde 
sammen med den nye webmaster 
om at få løst. Så i det kommende år 
forventer vi at hjemmesiden og 
mailsystemet kommer til at fungere 
optimalt. 

 
Ejendomskontorets Facebook profil 
er blevet lukket af Facebook, og 
derfor er den ikke længere 
tilgængelig. 
 
Båse til haveaffald 
Containerne til haveaffald er blevet 
fjernet, fordi denne type affald skal 
kunne fjernes med en grab. 
Der er blevet opsat båse til 
haveaffald i Kalvens, Rævens og 
Træets kvarter.  
 
Udvalget for miljø-teknik-
renovation/kørende materiel  
Vi har indkøbt en ny Nimos traktor 
til erstatning for Holderen, som ikke 
kunne mere. Der var alt for store 
udgifter til reparationer. Når vi når 
på den anden side af vinteren og 
har et overblik over økonomien, så 
håber vi på der er råd til udskiftning 
af en mandskabsvogn, HTF eller 
Clubcar. 

 
 
BSU 
Det beboersociale udvalg i daglig 
tale kaldet BSU er et udvalg med 
særlig vægt på at fremme trivsel og 
udvikling af det sociale og kulturelle 
liv, ligesom udvalget er øverste 
myndighed for Lundegårdens 
klubber.  

 
Udvalget afholder som fast 
tradition, Sildebord – Pensionistfest 
– udflugt til BonBon Land samt 
Efterårsfest. Alle arrangementer til 
lave brugervenlige priser. 
Desværre har vi de sidste 2 år haft 
så ringe tilslutning at vi har måttet 
aflyse både Juletræ- og 
Fastelavnsfest, til gengæld forsøgte 
vi for første gang med Halloween, 
hvilket var en stor succes, ikke 
mindst takket være de mange 
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frivillige hænder, og vi vil da også 
forsøge os igen til oktober. 
Ud over disse faste arrangementer 
har vi de sidste 2 år været på bustur 
til Lübeck. 
Alle vores planlagte arrangementer 
fremgår af beboerbladet, ligesom 
der bliver hængt sedler op i 
udhængsskabene i kvartererne. 
Udvalget har deres eget årsmøde 
hvor der fremlægges budget og 
hvor beboerne kan komme med 
eventuelle ønsker om nye tiltag. 
 

Legepladsudvalget 
De legeplader der ikke er blevet 
skiftet ud er i årets løb blevet 
renoveret. Alle de nye legepladser 
er gennemgået for eventuelle fejl, 
og de fejl og mangler der blev 
fundet, er blevet udbedret. 
 
 
 

Med venlig hilsen  

Afdelingsbestyrelsen
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Forslag 1: 
 

 
 
 

Afdelingsbestyrelsens holdning til forslag 1: 
 
Afdelingsbestyrelsen anbefaler forslaget. 
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Forslag 2: 
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Afdelingsbestyrelsens holdning til forslag 2: 
 
Der er afsat midler i kommende budgetår til vedligeholdelse af borde og bænke. 
Så bliver budgettet vedtaget, så vil borde og bænke blive repareret/udskiftet og 
vedligeholdt. 
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Forslag 3: 
 

 
 
 

Afdelingsbestyrelsens holdning til forslag 3: 
 
Bestyrelsen har ingen kommentarer til forsalget. Vi er dog bekendt med, at 
ejendomsfunktionærerne har udtyndet beplantningen samt fjernet en del af de 
nedfaldne grene og stammer fra de fællede træer. 
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Forslag 4: 
 

 
 
 

Afdelingsbestyrelsens holdning til forslag 4: 
 
Æblevej er ”Privat fællesvej” og kan derfor ikke lukkes for offentlig trafik. 



 
Årsberetning – Lundegården – 2016/2017 

   
17 

Forslag 5: 
 

 
 

Afdelingsbestyrelsens holdning til forslag 5: 
 
Bestyrelsen har tidligere drøftet problematikken omkring indsamling af brugt 
batterier. Her fandt vi ikke anledning til at udvide antallet af beholdere til 
indsamling eller til uddeling af poser til brugte batterier. Hvis der er flertal for 
forslaget, vil afdelingsbestyrelsen anbefale at der opsættes tre bokse i området. 
Boksene placeres ved båsene til haveaffald. 
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Forslag 6: 
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Afdelingsbestyrelsens holdning til forslag 6: 
 
Afdelingsbestyrelsen er enig i at ordensreglerne skal opdateres med at de 
hunderace der ikke er direkte i strid med gældende lovgivning, skal den fjernes 
fra vores liste over ”Forbudte racer”. Vi anbefaler dog ikke at der skal ske 
yderligere ændringer i ordenreglerne.  
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Forslag 7: 
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Forslag 8: 
 

 
 
 

Afdelingsbestyrelsens holdning til forslag 8: 
 
Bestyrelsen mener at forslaget hører til på BSUs årmøde, da det er BSU der har 
besluttet regler for brugen af pengene. 
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Forslag 9: 
 

 
 

Afdelingsbestyrelsens holdning til forslag 9: 
 
Bestyrelsen mener ikke, at en sti langs Pærevej er en god løsning. En sti langs bo-
ligerne vil være til gene for de beboere der har vinduer direkte ud til stien. Der 
ville skulle etableres belysning langs stien, da eksisterende lamper er placeret på 
modsatte side af indfaldsvejen. Der er allerede fortov på modsatte side af vejen. 
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Forslag 10: 
 

 
 

Afdelingsbestyrelsens holdning til forslag 10: 
 
Bestyrelsen mener at forslaget hører til på BSUs årmøde. 
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