
Referat bestyrelsesmøde 11. juni 2018 

Til stede: Hanne Lentz-Nielsen, Agnethe Kristensen, Joan Jensen, Flemming Hjorth, 
Mariann Lindvig (referent). Peter Lundgreen, driftschef KAB 

Afbud: Erling Jakobsen (suppleant) 

Ikke til stede: Silas Mudoh  

 

Dagsorden: 

1.Forbrugerinformation 

Vi har Ikke modtaget forbrugerinformation på grund af skifte til nyt system (UNIK) 

2.Meddelelser – Hanne 

En beboer fra ltg.13 -19 har rettet henvendelse om prisen på renoveringen på havesiden. 
Vi skal huske, at tilføje ændringer i husordenen omkring haverne ltg.13-19. De skal 
godkendes på næste års beboermøde i maj 2019. 

3.Status på opgaver 

   3.1 Værktøjsfællesskab – Joan 

Marianne Vittrup, KAB har ikke modtaget information om kontaktperson fra kommunen.   
På næste møde diskuteres indholdet på en indbydelse til en arbejdsgruppe for at lodde 
interessen for et værktøjsfællesskab for hele Fortunen Øst og være aktive i dette 
fællesskab i form af istandsættelse af lokale samt flytning af værktøjerne fra tidligere 
lokaler.  

   3.2 Havesiden Ltg.13-19 

Status. Novaform afholder projektmøde i løbet af september. 

   3.3 Selvbyggerrum 

På september mødet forelægges udkast til brev til alle beboere om status på samtlige 
kælderrum. Hanne og Flemming udarbejder udkast. 

   3.4 Altandøre 

Der indhentes tilbud på tre modeller altandøre. 1) En stor skydedør. 2) En dør med 
oplukkeligt sideparti og oplukkelig dør 3) En smallere skydedør og oplukkeligt sideparti. 
Alle med beregning af husleje konsekvens for hvert tilbud. Bestyrelsen foreslår, at der 
opstilles modeller til fremvisning. 

 



   3.5 Persienner på altanerne 

I perioden juli – september indsendes ansøgning om byggetilladelse, tilbud i oktober. 
Forventet udførelse i foråret 2019.  

   3.6 Gennemgang af hjemmesiden.  

Der tages kontakt til Niels Sørensen i Fortunen, for samordning af hjemmesiderne.   

   3.7 Affaldshåndtering 

Processen er i gang. Nærmere følger, når Lyngby-Taarbæk Forsyningen er klar. 

   3.8 Seminar ”Den gode tone” 

Der kommer noget i løbet af efteråret om samarbejde/konflikthåndtering og 360 grader. 

   3.9 Hjertestarter 

Den indkøbes efter 1. september, når nyt budgetår er startet. 

4. Nyt fra Ejendomskontoret – Flemming 

Vikar for driftsleder assistenten, der holder barsel, er startet 2. juni. Vikariatet varer 1 ½ år. 

Eventuelt 

   5.1 Skraldespand Ltg.13 

Den er undervejs. 

   5.2 Blomsterpenge 

Bestyrelsen giver tilladelse til, at man planter og SELV bekoster og VEDLIGEHOLDER 
bedene foran opgangene. 

 

Næste møde flyttes til mandag den 6. august, inkl. markvandring kl. 16.00. 

 

Mødet sluttede kl 21.15 

 

 


