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Afdelingsbestyrelsen Lundegården 
v/ Carsten Bardram 
Egernet Kvarter 33 
2750 Ballerup 
 
 

 

Indkaldelse til Afdelingsbestyrelsens 
møde i Lundegården, mødelokalet 

Onsdag d. 7. august 2019 
kl. 18.00–21.30 

 
Til stede: Annie, Klaus, Kenneth, Kurt, Bjarne, Gitte, Ben, Carsten, Lasse og Heidi 
Fravær med afbud:  
Fravær uden afbud: 
Referent: Heidi 
Mødeleder: Carsten 
 
Dagsorden 
 
1: Godkendelse dagsorden den 7. august 2019 
Godkendt. 
  
2: Gennemgang af opgavelisten 
Opgavelisten gennemgået og opdateret. 
 
3: Meddelelser fra Serviceleder Ben H. Stumpe 
a: Ny medarbejder ansat pr. midt september. 
b: Brud på vandledning i Broens Kvarter. Fejlen er fundet og udbedret. 
c: Der er indkøbt en ny mandskabsvogn. 
d: Rede gyngen på den store legeplads er skiftet ud. 
 
4: Meddelelser fra Formanden 
a: Jubilæumsfest de sidste detaljer 
Alt er på plads. På dagen mødes vi kl. 11 og der er oprydning efter kl. 22. 
 
b: Renovation 
Notat sendt til bestyrelsen for information. Det trækker ud i forhold til at informere beboerne. 
Genbrugspladsen: Åbningstiden kan den ændres til kl. 18 om søndagen? 
 
c: Planlægning mørkevandring  
Datoer i september findes af Carsten og Ben og Bestyrelsen informeres. 
 
5: Div. Udvalg     
Grønt udvalg: Ansøgning fra beboer – Det forventes ikke at der er ressourcer til det i indeværende 
budget. Grønt udvalgt kigger på opgaven omkring dette og andre høje træer i området. 
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6: Regnskab/økonomi 
Det ser fint ud. 
 
7: Møder ud af Huset  
Der har ikke været nogen møder. 
 
8: Punkter til næste møde 
Åbningstider på genbrugspladsen 
Katte og katte hegn 
Lejepladsudvalget 
Renovation 
Jubilæumsfest 
 
9: Næste møde 4. september kl. 18.00 
 
10: Eventuelt 
Råderetsudvalget: Det er kommunen der har vedtaget hvor der må laves have udvidelse via lokal-
planen for området. Desværre er den beslutning taget ud fra tegninger inden Lundegården blev 
renoveringen. Så der skal sættes en proces i gang om at få ny lokalplan vedtaget af kommunen. 
Der vil blive indkaldt til møde i Råderetsudvalget onsdag den 14. august 2019. 
 
11: Mødet sluttede kl. 20:51. 
 
 
Hilsen Formand Carsten Bardram 
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