
Afdelingsbestyrelsen Lundegården 
v/ Carsten Bardram 
Egernet Kvarter 33 
2750 Ballerup 

 
 
 

Referat fra Bestyrelsesmødet 
Onsdag d. 09. september 2020 

kl.18.00–21.30 
 
Til stede: Kurt, Bjarne, Gitte, Lasse, Klaus, Kenneth, Ben og Carsten 
Fravær med afbud: Heidi og Annie 
Fravær uden afbud: 
Referent: Carsten  
Mødeleder: Carsten 
 
Dagsorden 
 
1: Godkendelse dagsorden den 9. september.2020  
     Godkendt. 
 
2: Gennemgang af opgavelisten 
     Ok. 
 
3: Meddelelser fra Serviceleder Ben H Stumpe              
a: Der arbejdes i øjeblikket på at sænke temperaturen på vores fjernvarme, da vi køre med alt for 
højt fremløb, det vil - hvis det lykkedes give besparelser på varmeudgiften. Der er flere beboere 
der i den senere tid har oplevet svingende temperatur og misfarvning på vandet, dette skyldes at 
Vestforbrændingen eksperimenterer med forskellige løsninger. Projektet er udelukkende 
Vestforbrændinges, dog inddrages KAB/Ballerup ejendomsselskab når en endelig løsning er 
fundet. 
 
b: Vi er påbegyndt teststrømpeforing af kloakkerne d. 15. sep. 2020. Vi starter med at lave et 
prøve-stræk i Lammets Kvarter. 
 
c: Robotplæneklipperen i Hundens Kvarter har nu kørt i snart 2 måneder, den køre upåklageligt og 
holder plænen fint. 
 
d: Hovedbygning på gården er ved at blive malet. Det blev lidt mere omfattende en først antaget 
da der var mange sætninger/revner, dem har muren udbedret og maleren kan fortsætte. 
 



4: Meddelelser fra Formanden 
a: Nyt om renovation  
Afventer Vestforbrændingen. 
 
b: El lade stander  
Parkerings udvalget kikker på det. 
 
c: dato for nyt møde med Michael Glenvad og råderet udvalg. 
 
d:Nye Hegn. 
Intet nyt. 
 
e: Dato for kvarterrådsbestyrelsesmøde er Onsdag d. 21/10. hvem deltager. 
På dette møde deltager Kristian Jensen KAB. (Tryghed.) 
 
f: Markvandring.  
Ben og Carsten lave oplæg til kvarterbestyrelserne. 
 
g: Anders Lund Fiber net Waao. Kl.20.00 
Fik fremlagt et eventuelt projekt som bestyrelsen arbejder videre med. 
 
5:Divers Udvalg.  
Der har ikke været noget at berette fra div. udvalg 
 
6: Regnskab/økonomi 
Ok. 
 
7: Møder ud af Huset  
Ingen 
 
8: Punkter til næste møde 
Ingen 
 
9: Lukket møde 
 
10: Næste møde 
 
11: Eventuelt 
 
12: Godkendelse af referatet 
Referatet er godkendt på mødet den 9.09.2020. 
 
 
Hilsen Formand Carsten Bardram 
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