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Afdelingsbestyrelsen Lundegården 
v/ Carsten Bardram 
Egernet Kvarter 33 
2750 Ballerup 
 
 

 

Referat af Afdelingsbestyrelsens 
møde i Lundegården, mødelokalet 
Onsdag d. 4. september 2019 

kl.18.00–21.30 
 
Til stede: Gitte, Bjarne, Kenneth, Klaus, Kurt, Lasse, Ben, Carsten og Heidi 
Fravær med afbud: Annie 
Fravær uden afbud: 
Referent: Heidi 
Mødeleder: Carsten 
 
Dagsorden 
 
1: Godkendelse dagsorden den 4. september 2019 
Godkendt. 
  
2: Gennemgang af opgavelisten 
Gennemgået og opdateret. 
 
3: Meddelelser fra Serviceleder Ben H. Stumpe              
a: Trailer parkering: Der bliver lavet en opkørsel så tilgangen bliver nemmere. 
 
b: Der er kommet maling til garagen ved Hestens Kvarter. 
 
c: Der er købt 2 udendørs bordtennisborde. Man skal selv medbringe bat og bold. De vil blive pla-
ceret på den store plæne ved Egernets kvarter. 
 
d: Alle genhusningsboliger er der nu flyttet ind i. 
 
4: Meddelelser fra Formanden 
a: Renovation 
Der undersøges fortsat om hvilke løsninger der er bedst i Lundegården. 
 
b: Åbningstider på genbrugspladsen 
Åbningstiden ændres alle dage til 7-18. Afstemning: 4 for, 2 imod og 1 blank. 
Dette træder i kraft 15. september 2019. 
 
c: Jubilæumsfest 
Evaluering af jubilæumsfesten fortaget. 
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d: Katte og katte hegn 
Tegninger på hvordan hegnene skal udføres fås på ejendomskontoret. Har man kat skal der etable-
res katte hegn. 
 
e: Legepladser 
Afdelingsbestyrelsen synes at vi skal vedligeholde og renoverer de eksisterende legepladser. Da 
der er mange i Lundegården vil vi for nu ikke etablere flere. 
 
f: Dato for det årlig kvarterrådsbestyrelsesmøde 
Der indkaldes til møde den 9. oktober 2019 kl. 19. 
 
g: Grille ved Vestlængen 
Klubberne må gerne grille ved Vestlængen, så snart skriftlig godkendelse er indhentet fra Brandtil-
synet. 
 
5: Div. Udvalg      
a: Grønt udvalg – Har modtaget et brev fra en beboer, om hvordan der bliver beskåret og vedlige-
holdt. Henvendelsen er givet videre til ejendomskontoret, som svarer på henvendelsen.  
 
b: Råderet - Der har været afholdt et møde og næste møde er den 18. september 2019. Der kigges 
i øjeblikket på råderetsregler for udearealerne. 
 
6: Regnskab/økonomi 
Det ser fint ud. 
  
7: Møder ud af Huset  
a: Møde med kommune om Renovation. 
 
8: Punkter til næste møde 
Dato for juleafslutning 
 
9: Lukket møde 
Der er ingenting. 
 
10: Næste møde 
Den 2. oktober 2019. 
 
11: Eventuelt 
Intet. 
 
Referatet er godkendt på mødet. 
 
 
Hilsen Formand Carsten Bardram     
      

 


	Afdelingsbestyrelsen Lundegården

