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Afdelingsbestyrelsen Lundegården 
v/ Carsten Bardram 
Egernet Kvarter 33 
2750 Ballerup 
 
 

 

Indkaldelse til Afdelingsbestyrelsens 
møde i Lundegården, mødelokalet 

Onsdag d. 03. april 2019 
kl.18.00–21.30 

 
Til stede: Klaus, Annie, Carsten, Gitte, Morten, Bjarne, Lasse, Kurt, Kenneth, Ben og Heidi 
Fravær med afbud: Benjamin 
Fravær uden afbud: 
Referent: Heidi 
Mødeleder: Carsten 
 
Dagsorden 
 
1: Godkendelse dagsorden den 03.04.2019 
 Godkendt. 
 
2: Gennemgang af opgavelisten 
Opgavelisten gennemgået. 
 
3: Meddelelser fra Serviceleder Ben H. Stumpe/Morten Søndergaard            
a: Hærværk på kirsebærtræerne, børn der ødelægger på containerpladsen og lidt graffiti. Tilta-
lende gruppering af unge mennesker. 
b: Bænkene er kommet op ved Erhversbygningen. 
c: 17 tomme boliger til genhusning. Disse boliger koster ikke Lundegården penge. 
d: Service rammerne kunne være et udvalg? Følgende er med i udvalget: Carsten, Heidi. 
e: APPen ”Mig & min bolig” der har 400 beboer tilmeldt sig. 
 
4: Meddelelser fra Formanden 
a: Markvandring  
Tirsdag d. 7. maj og onsdag 8. maj - start kl. 16.00. 
Ikke alle kvarterer har en kvarterbestyrelse og disse kvarterer er også velkommen til at kontakte 
bestyrelsen, hvis der er noget man ønsker vi ser på under markvandringen.  
 
b: 50 års Jubilæum 
Lørdag d. 10. august 2019.  
Udvalg til planlægning: BSU, Gitte, Carsten, Bjarne, Kurt, Klaus og Heidi. 
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c: Flagning 
Vi har ikke nogen flagmand, derfor er der tænkt over en ny løsning. Der indkøbes 2 flag som man 
kan låne på ejendomskontoret, og sørger selv for at hejse flaget på dagen. Flaget vil ikke bliver op-
sat på flagdage. 
 
d: Status Renovation 
Der afholdes fortsat møde med Ballerup Kommune, og information vil blive give når der er nyt. 
 
e: Ordensregler 
På KABs hjemmeside ligger der en ny template på hvordan man laver ordensregler. Carsten sender 
den nye template til bestyrelsen.  
 
f: Orientering Lundegården – KAB 
Der har været afholdt Organisationsbestyrelsesmøde hvor der har været tale om sammenlægning 
af Ejendomskontorerne i et Servicecenter. 
Afdelingsbestyrelsen ønsker ikke at der skabes et fælles Servicecentre, men at bevare det vi har i 
dag. 
 
g: Ansøgning BSU (bilag følger) 
Hvis pengene kan findes i BSUs budget kan indkøbet aftales med Ejendomskontoret. 
 
h: Ansøgning fra beboer (bilag følger) 
Ansøgning om vindue i Kalven: Tilladelse givet af en enig afdelingsbestyrelse. 
Ansøgning om at forhøje hegn: Der bliver ikke give tilladelse. 
 
i: Problemer med unge (kontakt SSP/kommunen) 
Der er et stigende antal scooter der kører rundt i Lundegården. Politiet kører ekstra runder i vores 
område for at få fat i de unge. Carsten vil kontakte kommunen for at få opstarter SSP samarbejdet 
igen. 
 
j: Valg til repræsentantskabet 
Afdelingsbestyrelsen valgte Kenneth Solhof-Nielsen. 
 
5: Div. Udvalg      
Hjemmeside udvalget: Hjemmesiden er opdateret med den nye bestyrelse. Check venligst om alle 
oplysninger er rigtige, og vendt tilbage til Heidi hvis noget skal ændres. 
 
Grønt udvalg: Der har været henvendelse fra Volden Kvt. om fældning af træer. 
 
6: Regnskab/økonomi 
Det ser fint ud. 
  
7: Møder ud af Huset  
a: OB. Kurt/Carsten  
Referat kan læses på Mig og min bolig – se i øvrigt punkt 4f.  
 
8: Punkter til næste møde 
Ordensregler 
 
 



 3 

 
9: Næste møde 
8. maj 2019 
 
10: Eventuelt 
Intet. 
 
11: Mødet sluttede kl. 21.00. 
 
 
Hilsen Formand Carsten Bardram 
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