
Referat afdelingsbestyrelsesmøde 14. august 2017.  
Tilstede: Christian Morgenstjerne, Hanne Lentz-Nielsen, Agnete Kristensen, 
Silas Mudoh, Mariann Lindvig, Flemming Hjorth, Peter Lundgreen 
 
Referent: Mariann 
 
 
 

1. Godkendelse af referat fra forrige møde: 
           12. juni. Godkendt.  
 

2. Forbrugsinformation:  
Regnskabsperioden for 1. september 2016 – 30. juni 2017.  
Med det forbrug vi har haft indtil videre, forventes det, at der vil blive brugt: 
Vand: 7,3 % mindre af det samlede årsregnskab. 

            El: 6,3 % mindre af det samlede årsregnskab. 
 

3. Meddelelser og henvendelser fra beboere: 
      Beboerhenvendelse om pris på tv-box. Vi undersøger og henvendelsen 
      besvares af Hanne. 
 
4. Nyheder fra ejendomskontoret: 
      En enkelt medarbejder er langtidssygemeldt. Vi er i gang med at afslutte 
      budgetåret og ser på de tiltag, der mangler i indeværende budgetår.  
 
5. Formandsskifte (Christian flytter): 

På grund af formandsskifte i bestyrelsen, skal der indkaldes til ekstraordinært 
beboermøde til valg af ny formand.  
Der indkaldes til møde mandag den 4. september kl. 19.00. 
Silas afløser Christian i Lyngby Boligselskab og Mariann indtræder i 
repræsentantskabet. 
Følgende punkter fra beboermøderne i maj behandles ligeledes på dette 
møde. Parkeringsfirma, Parkeringspladser, Skiltning om parkering, Ekstra 
gelændere i opgangene (tilbud er undervejs). 
 

6. Opfølgning af øvrige punkter fra beboermødet 8. og 29. maj:    
Nyt omkring afløsning/ændring af vores nuværende sløjfeanlæg og ny 
udbyder, skal drøftes på et separat afdelingsmøde i slutningen af året. Vi 
arbejder i øjeblikket med at få en uvildig ekstern konsulent koblet på. 



Øvrige punkter arbejdes der videre med i løbet af året.   
    

7. Hvad skal vi bruge den gamle varmecentral L29 til?:  
Bestyrelsen ser på lokalet i forbindelse med markvandringen ved næste møde 
i september.  

 
8. Aftale med Vestforbrændingen:  
     Vestforbrændingen har rettet henvendelse om leje af arealet ved den gamle 
     fodboldbane bagved hallerne, til placering af et nødanlæg. Det drejer sig om  
     perioden 1. november 2017 til 1. april 2018. Vi modtager lejeindtægt i denne 
     periode. Punktet kommer til afstemning på afdelingsmødet den 4. september. 
 
9. Eventuelt: 

Ingen punkter under eventuelt. 
 
 
 
Mødet sluttede 20.30 


