
Referat bestyrelsesmøde 11. september 2017.  
Tilstede: Hanne Lentz-Nielsen, Agnete Kristensen, Silas Mudoh, Mariann Lindvig, 
Katja Bremer, Flemming Hjorth og Joan Jensen. 
 
Referent: Mariann 
 
 
Mødet startede med den halvårlige markvandring, hvor vi gennemgik arealerne. Særskilt referat 
følger herfra. Bygningerne beses ved den anden markvandring i januar 2018. Markvandringerne 
afholdes for at få overblik over, hvad der kan og skal gøres, samtidig med vi overholder vort 
budget.  
 

1. Godkendelse af referat fra forrige møde: 
           Referat fra 14. august blev godkendt. Ny procedure vedrørende   
           mødereferaterne. Det blev besluttet, at referaterne efter godkendelse (ca. 2  
           uger) lægges på hjemmesiden, så vi er hurtigere ude med information.  
 

1. Forbrugsinformation:  
Forbrugsinformation er endnu ikke modtaget. 

 
2. Fordeling af poster: 

Hanne:    Formand for bestyrelsen i Fortunen Øst 
Næstformand i Lyngby Boligselskab 
Bestyrelsesmedlem i Lyngby Boligselskabs repræsentantskab 
Dialogmøderne med Kommunen 
Medlem af KAB s Repræsentantskab 
Følgegruppen for nybyggeri 
Følgegruppen for 360 grader (regeringsbestemt besparelse på 8,2%) 
Forplejning i mødelokalet 
Indkaldelser til afdelingsbestyrelses møder 
Silas: Næstformand for bestyrelsen i Fortunen Øst 
Bestyrelsesmedlem I Lyngby Boligselskab 
Bestyrelsesmedlem I Lyngby Boligselskabs repræsentantskab 
Sociale tiltag 
Mariann:  Bestyrelsesmedlem i Fortunen Øst 
Bestyrelsesmedlem i Lyngby Boligselskabs repræsentantskab 
Oversigt over igangværende arbejder / status på hjemmesiden 
Ansvarlig for hjemmesiden 
 
 



Agnethe:  Bestyrelsesmedlem i Fortunen Øst 
Sociale tiltag 
Katja:  Bestyrelsesmedlem i Fortunen Øst 
Oversigt over igangværende arbejder / status på hjemmesiden 
Referent ved afdelingsbestyrelses møderne 
 
Joan:  Suppleant til bestyrelsen i Fortunen Øst 

 
3. Opgaver til behandling: 

Lokale til ”værkstedsklub”. Det foreslås, at garagerummet ved tørregården 
Akademivej 19 anvendes. Bestyrelsen indkalder klubbens bestyrelse for 
afgørelse af den fremtidige drift. 
 
Husorden 
Agnethe og Katja gennemgår husordenen og kommer med forslag til 
ændringer. Husorden kommer med som fast punkt på de kommende 
afdelingsmøder.  
 
Persienner på altanen 
Som vedtaget på afdelingsmødet i maj 2017 arbejder bestyrelsen videre med 
indføring af nye persienner. 
 
Renovering af indgangspartierne 
Bestyrelsen arbejder videre, men på grund af økonomien udskydes dette 
punkt. Vi har det dog fortsat på den fremtidige ønskeliste. 
 
Affaldshåndtering 
Vi afventer stadig nyt fra kommunen.  
 
Altandøre 
Tages op når bygningsbesigtigelsen har fundet sted ved markvandringen i 
januar 2018. 
 
Renovering af havesiden på Ltg.vej 13-19 (kun stuelejlighederne) 
Driftschef Peter Lundgreen kontaktes og der arbejdes fortsat på sagen.   

 
4. Meddelelser og henvendelser fra beboere: 

En henvendelse om referat. Referatet fra det ekstraordinære afdelingsmøde 
fra 4. september 2017 lægges på hjemmesiden.  



       
 
 
5. Nyheder fra ejendomskontoret: 

Flemming orienterede om, at der den 28. november indføres et nyt IT-System 

i KAB. 

6. KAB konferencen  

Hanne deltager 

 

7. Eventuelt: 
  
Mødedatoer: Mandage - 23. oktober, 13. november, 11. december, 
15. januar, 19. februar, 12. marts og 9. april  
 
Kursus i budget- og regnskab – for bestyrelserne i hele Lyngby Boligselskab 

ønskes afholdt i januar 2018. Hanne forespørger. 

 
 
 
Mødet sluttede kl. 21.25 


