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Afdelingsbestyrelsen Lundegården 
v/ Carsten Bardram 
Egernet Kvarter 33 
2750 Ballerup 
 
 

 

Referat fra Afdelingsbestyrelsens 
møde i Lundegården, mødelokalet 

Onsdag d. 27.05.2020 
kl. 16.00-18.00 

 
Til stede: Bjarne, Kenneth, Michael, Kurt, Ben, Gitte, Carsten, Heidi og Lasse 
Fravær med afbud:  
Fravær uden afbud: 
Referent: Heidi 
Mødeleder: Carsten 
 
Dagsorden 
 
1: Godkendelse dagsorden den 27. maj 2020 
 Godkendt. 
 
2: Gennemgang af opgavelisten 
Gennemgået. 
 
3: Meddelelser fra Serviceleder Ben H. Stumpe og Driftschef Michael G. Andersen           
a: Renovation Michael G. Andersen (orientering) 
Der vil blive udarbejdet en rapport der ser på de forskellige løsninger for affaldssortering. 
Rapporten vil blive fremlagt på et bestyrelsesmøde. 
 
b: Strømpeforing 
Økonomien skal endelig på plads før opgaven startes. 
 
c: Ordensregler/råderet 
Michael G. Andersen er i gang med at kigge på det. 
 
4: Meddelelser fra Formanden 
a: Gammelt Cykelskur i Gedens Kvarter  
Cykelskuret fjernes og der etableres parkeringspladser. 
 
b: Generende gadebelysning 
Det er vurderet at de nuværende gadelamper generer mindre end de tidligere gadelamper. 
 
c: Brev fra beboer 
Brevene blev gennemgået og Carsten vil svare på brevene. 
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d: boligsociale projekter. Se mail. Sendt d. 22/5 fra mig. 
Information modtaget. 
 
e: Parkering se mail. 
Mail gennemgået og Carsten svarer. 
 
f: Branddør frisør (KAB erhvervsudlejning) 
Bestyrelsen håndteret ikke erhvervslejemålene og henviser til Ballerup Ejendomsselskabs er-
hvervsudlejning. 
 
h: Lade stationer  
Parkeringsudvalget og Michael arbejder videre med en eventuel løsning. 
 
i: Gennemgang af vores cykelbomme/chikaner i Lundegården oplæg til indkøb og opsætning af    
yderligere cykelhindringer og skiltning om cykelforbud. (Kenneth Solhof-Nielsen) 
Gemmes til markvandring. 
 
j: Oprensning og afretning af græs og bed kanter langs gangstier, i terræn, mange af dem er blevet 
meget smalle pga. overbegroning med græs m.m. (Kenneth Solhof-Nielsen) 
Opgaven sættes i gang når der er tid til det – det handler om prioritering. Der har kun været halv-
delen af personalet på arbejdet pga. Corona. 
 
5: Diverse Udvalg     
Se angående Råderet punkt 3c. 
 
6: Regnskab/økonomi 
Det ser godt ud. 
 
7: Møder ud af Huset  
a: OB. Møde CB. 
Orientering givet. 
 
8: Punkter til næste møde 
a: Fibernet Waoo. Fiberrådgiver Hans Wincent Christensen og Anders Lund                                                                                                                                                           
 
9: Lukket møde 
Intet. 
 
10: Godkendelse af referatet 
Referatet er godkendt på mødet den 27.05.2020. 
 
Næste møde 
Den 1. juli 2020 kl. 18.00. 
 
11: Eventuelt 
Intet. 
 
 
Hilsen Formand Carsten Bardram 


