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Dagsorden  
 

1. Godkendelse af referat fra forrige møde 
Godkendt. 

 
2. Godkendelse af referat fra markvandring 11. september 

Godkendt 
 

3. Forbrugsinformation 

 Regnskabsåret 2016/2017 for vand: Regnskabet 
forventes at ende med et overskud på 315.592 kr.  

 Regnskabsåret 2016/2017 for el: Regnskabet forventes 
at ende med et overskud på 29.955 kr.  

 
4. Meddelelser 

- Henvendelse om ønske om lån af boblehallerne. Svar: et 
dårligt sted for et møde (koldt, ingen mødefaciliteter såsom 
borde…). Ønsket er frafaldet. 

- Som besluttet på beboermødet 4. september 2017 har Vest 
forbrændingen fået lov til i en periode at opsætte container 
for midlertidig varmecentral bag boblehallerne. Vi 
modtager leje for perioden. Adgangsvejen via 
Lundtoftegårdsvej er nu bekræftet. 

- Beboer ærgerlig over at nedtagning af tørregården har 
betydet at det har mindsket blomsterbeplantningen. Svar: 
når den nye tørregård sættes op vil der også – så vidt muligt 
– følge noget grønt med. Det kan ikke garanteres at det 
bliver den samme beplantning (rose). 

- Selvbyggerrum: venteliste eksisterer ikke længere da 
selvbyggerrummene på sigt nedlægges. Bestyrelsen tænker 
at de fremadrettet skal inddrages til at modernisere disse så 
alle får større kælderrum tilknyttet det enkelte lejemål. 
Dermed er proceduren at alle fremover har ET kælderrum. 
De personer der pt. har adgang til selvbyggerrum har også 



skriftlig aftale med afdelingsbestyrelsen omkring lån af 
rummet. 

- Ønske om ladestation til el-biler på parkeringspladsen. Svar: 
sådan et ønske skal op som forslag via beboermødet. Her 
skal beboerne så stemme om forslaget. 

- Bl.a. i kælderen under Lundtoftegårdsvej 13 opleves det at 
unge opholder sig, ryger hash, øver hærværk. Svar: der 
afholdes snarlig SSP møde for en generel gennemgang af 
vores område. Bestyrelsen opfordrer til at hvis man oplever 
uro/hændelser skal man hver gang kontakte politiet på tlf. 
114. Politiet indsamler data om hændelser og jo flere 
henvendelser jo mere fokus.  

 
5. Status på opgaver 

- Værktøjsfællesskab: vi har fået tilbud på hvad det vil koste 
at let modernisere det gl. poserum (i garagen mellem 
Akademivej 19 og 21).  Her tænkes det at 
værktøjsfællesskabet kan etablere sig. Bestyrelsen indkalder 
kontaktpersoner for værktøjsfællesskabet til møde 2/11 
angående dette. 

- Husorden: Der skal efter beslutning på afdelingsmødet 
redigeres i den gamle husorden. Dette igangsættes. 

- persienner på altaner: godkendt af kommunen, vi indhenter 
rådgiver og der skal laves udbud på det. 

- renovering af haveside Ltg. Vej 13-19 (12 lejemål i 
stueetagen): vi søger rådgiver så vi kan tage sagen op igen 
– indhente overslagspris, indkaldelse af berørte beboere for 
tilslutning til forslag. Driftschef Peter Lundgreen arbejder 
videre med sagen.   

 
 

6. Nyheder fra ejendomskontoret 
- På markvandring aftalte vi at søge pris for ekstra 

parkeringspladser på græsplæne for enden af 
parkeringspladsen Lundtoftegårdsvej 13. Prisen (små 
50.000 kroner) er med grusparkering, bortskaffelse af jord, 
beplantning m.m. Dette vil give 12 midlertidige 
parkeringspladser. Bestyrelsen giver deres godkendelse og 
arbejdet bliver iværksat hurtigst muligt.  

- Servicemedarbejder fra Ejendomskontoret har søgt nye 
udfordringer. Det er endnu uafklaret om der søges ny 
medarbejder bl.a. ud fra perspektivet om vores lovmæssige 
besparelse på 8 %. 



- Der er lappet de største huller på parkeringspladsen 
Lundtoftegårdsvej.  

- Ros fra bestyrelsen til medarbejderne for deres store 
arbejde med oprydning i storskraldsrummet. Hvis beboerne 
var bedre til at sortere storskrald ville vi kunne spare mange 
penge.  
 

7. Letbanen  
- Der vil blive offentliggjort (via Det Grønne Område) 

information vedr. ekspropriation – en besigtigelse. 
Besigtigelsen begynder på Scandic Eremitage, 
Klampenborgvej 230, Lyngby Storcenter, 2800 kgs. Lyngby, 
hvor projektet vil blive gennemgået. Efter mødet vil 
kommissionen i fornødent omfang foretage besigtigelse i 
marken. Dette møde afholdes 15/11 2017.  

- Der har været møde om hvordan Letbanen skal bygges – fra 
Lyngby Hovedgade til Lundtoftegårdsvej til Akademivej 
(hvor der skal oprettes transformatorstation). Gennemgang 
af stationer, hvad skal nedlægges, hvordan det vil ramme 
vores indkørsel, at det betyder en nedlæggelse af Tanken på 
Klampenborgvej. Det er endnu ikke politisk vedtaget.  
 

8. Nyt fra Organisations Bestyrelsen (Lyngby Boligselskab)-
mødet 4. oktober  
- Mange punkter. Der er obs på køkkenblandingsbatterier 

som beboerne indkøber i forbindelse med nye køkkener. 
Billige blandingsbatterier (vandhaner) giver mange 
fremtidige reparationer. Der arbejdes på en vejledning 

- beboermødet 2018 afholdes den 3. maj.  
 

9. Eventuelt 
- Bestyrelsen afholder heldagsmøde i januar hvor budget og 

gennemgang af Lyngby Boligselskab kunne være et relevant 
emne.  

- Julebelysning: fortsætter som hidtidigt. 
- Næste møde: 13. november 2017.  
- Hanne, bestyrelsesformand, tager på KAB-konference 

angående digitalisering.  

 


