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Afdelingsbestyrelsen Lundegården 
v/ Carsten Bardram 
Egernet Kvarter 33 
2750 Ballerup 
 
 

 

Indkaldelse til Afdelingsbestyrelsens 
møde i Lundegården, mødelokalet 

Onsdag d. 1. juli 2020 
kl.18.00–21.30 

 
Til stede: Gitte, Bjarne, Kurt, Klaus, Kenneth, Lasse, Ben, Carsten og Heidi 
Fravær med afbud: Annie 
Fravær uden afbud: 
Referent: Heidi 
Mødeleder: Carsten 
 
Dagsorden 
 
1: Godkendelse dagsorden den 01. juli 2020 
 Godkendt. 
 
2: Gennemgang af opgavelisten 
Gennemgået. 
 
3: Meddelelser fra Serviceleder Ben H. Stumpe              
a: Påtænker at købe 1 robotplæneklipper, for at se om det er en god idé. 
 
4: Meddelelser fra Formanden 
a: Ansøgning fra butikkerne i Lundegården 
Der gives tilladelse til at overdelen af traileren sættes op i Gården, efter den er malet sort. 
Placeringen i gården aftales med Ejendomskontoret. 
 
b: Fibernet Waoo  
Waoo kommer og kigger på området og vil derefter komme med et tilbud til os. 
 
c: Markvandring (brev til formænd i kvarterne) det bliver ikke som det plejer  
Kurt og Carsten udfærdiger et brev til kvarterne, der sendes til alle Kvarterbestyrelserne. Kvarter-
bestyrelserne skriver retur til Afdelingsbestyrelsen, der tager disse med på markvandringen. Alle 
kvarterer vil blive gennemgået på markvandringen. 
 
d: Legeplads ansøgning 
Ejendomskontoret vil forsøge at finde midler til jeres ansøgning, hvis der ikke er midler, vil ønsket 
blive tage med på næste budget. 
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e: Dato for Kvarterbestyrelsesrådsmøde 
16. september 2020 kl. 19. 
 
F: Ansøgning fra Møllen 9. Haveudvidelse. Dispensation? 
Afdelingsbestyrelsen giver ikke dispensation. 
 
5: Diverse udvalg  
Grøntudvalg: Ansøgning fra Egernets Kvarter er der blev spurgt om der kan plantes noget hæk for 
at lukke den nuværende hæk. Ejendomskontoret kigger på det og finder en løsning. 
 
Legepladsudvalget: Sara fra Tyrens Kvarter 24 ønsker at bliver medlem af legepladsudvalget, hvil-
ket er vedtaget. 
 
6: Regnskab/økonomi 
Det ser godt ud. 
 
7: Møder ud af Huset  
a: OB møde / CB og KSN 
 
8: Punkter til næste møde 
Information om bestyrelsesarbejde. 
Gennemgang af udvalgene. 
 
9: Lukket møde 
Intet. 
 
10: Næste møde 
2. september 2020 
 
11: Eventuelt 
Intet. 
 
12: Godkendelse af referatet 
Referatet er godkendt på mødet den 1.07.2020. 
 
 
Hilsen Formand Carsten Bardram 
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