
Referat bestyrelsesmøde 14. maj 2018 

Til stede: Hanne Lentz-Nielsen, Silas Mudoh, Agnethe Kristensen, Joan Jensen, 
Flemming Hjort, Erling Jakobsen (suppleant), Mariann Lindvig (referent). 

 

Dagsorden: 

1. Fordeling af opgaver:  

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 mødelokalet 

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  

Ansvarlig for hjemmesiden, herunder oversigt over igangværende arbejder 

Referent ved bestyrelsesmøderne 

Agnethe:  Bestyrelsesmedlem i Fortunen Øst 

Sociale tiltag 

Joan: Bestyrelsesmedlem i Fortunen Øst 

Indkaldelser til bestyrelsesmøderne, dagsorden 

Hjemmesiden 



Erling: Suppleant til bestyrelsen i Fortunen Øst 

Hjælper til med selvbyggerrum/ ekstra kælderrum 

2. Forbrugsinformation: 

Ikke modtaget endnu. 

3. Opfølgning på afdelingsmødet: 

Husorden: Hanne meddeler ændringerne til Christel i KAB, som sørger for at ændre og 
lægge på hjemmesiden. 

Hjertestarter: Bestyrelsen foreslår mulig placering af hjertestarter ved vaskeriet, da det 
ligger centralt og de fleste ved, hvor det er. 

Værktøjsfællesskabet: Joan kontakter Marianne Vittrup for at høre, om hun har modtaget 
oplysninger om kontaktperson hos kommunen, således at der eventuelt kan 
viderebehandles på situationen omkring værktøjsfællesskabet. Bestyrelsen ser på 
poserummet ved næste bestyrelsesmøde. 

Affaldssortering: Der afholdes et seminar for bestyrelsen om affaldssortering. Kommunen 
er gang med ny affaldssorterings ordning. 

Parkering: Parkeringspladsmuligheder ser vi på under markvandring. 

4. Manglende varmt vand og information fra ejendomskontoret: 

Der er for tiden besværligheder med at producere tilstrækkeligt og stabil forsyning af varmt 
vand og varme, hvilket delvis skyldes, at den ene vandbeholder er ude af drift. Hanne 
rykker driftschef Peter Lundgreen for svar omkring, hvornår vi kan forvente at få stabil 
forsyning. Der varsles efter reglerne inden lukning af varmen.  

5. Nyt fra ejendomskontoret: 

Driftslederassistent er gået 1½ år på barsel. 1. juli er ansat en vikar for 
driftslederassistenten. 

6. Status på opgaver: 

Persienner  - Hanne rykker for status for licitation 

Affaldshåndtering  -  afventer dato for seminar 

Havesiden Ltg.vej 13-19 – Hanne rykker for, hvor langt vi er med projektet 

Renovering af indgangspartier. Vi arbejder på sagen  

Træer til julebelysning.  Vi ser på det under markvandringen 

 



7. Eventuelt: 

Det blev drøftet om vi kunne få inspiration fra KAB til konflikthåndtering til at hjælpe med at 
få en bedre tone, specielt på vores årlige beboermøde, så det bliver hyggeligere for alle 
parter at komme til beboermødet. 

 

Mødedatoer for resten af 2018, (den anden mandag i måneden).  

11. juni, 13. august (markvandring)  10. september  8. oktober,  12. november,               
10. december 

 

Mødet sluttede kl. 20.30 


