
Referat afdelingsbestyrelsesmøde 11. december 2017.  
Tilstede: Hanne Lentz-Nielsen, Silas Mudoh, Agnete Kristensen, 
Flemming Hjort, Joan Jensen, Mariann Lindvig, Katja Bremer (referent). 

 

 
Dagsorden:  
 

1. Godkendelse af referat – godkendt. 
 

2. Forbrugsinformation: 
- Vi har endnu ikke modtaget data men forventer ingen 

overraskelser. 
 

3. Meddelelser: 
 
- Ingen meddelelser 

 
4. Status på opgaver: 

 
- Værktøjsfællesskab: Beboerne ønsker punktet udsat til 

januar.  
- Husorden: Udsættes til januar, hvor der arbejdes med de 

enkelte punkter.   
- Persienner på altaner: Vi søger status.  
- Renovering af haveside Ltg. Vej 13-19 (12 lejemål i 

stueetagen): Status: Selvom det kun er havesiden, der skal 
renoveres, og beboerne i de omtalte boliger selv skal tage 
stilling til ja eller nej og at det kun giver huslejeforhøjelse for 
de omtalte beboere, så skal det lægges som forslagspunkt 
på afdelingsmøde.  

- Gelænder på opgange: Beslutning fra afdelingsmøde om 
opsættelse af gelændre i Grøn og Blå blok. Status: 
igangværende 

- YouSee: Vi afventer besked. 
- Udskiftning af altandøre: Der er indhentet tilbud – opsættes 

som prøve på Ejendomskontoret i foråret, inden det stilles 
som forslag. Dørens design ændres således, at den kommer 
til at bestå af dør og lille glasparti. Døren åbnes hver gang 
og glasparti kan enten være lukket eller åben. Således 
tilgodeses, at man kan vælge mellem stor og lille åbning og 
økonomisk er løsningen halvdelen af nuværende 
løsningsmodel.  

- Indgangspartier til opgange: Vi har haft flere løsninger i spil 
om, hvad der vil være det bedste indgangsparti. Dette især 



set ud fra at de fx er meget kolde om vinteren og partierne 
ikke er isolerede. Der arbejdes videre med undersøgelse af 
muligheder (nye hoveddøre/vindfang/pumper…..). Dette 
indebærer et større arbejde at kortlægge. Bestyrelsen ser 
det som et fremtidigt arbejdspunkt. Vi spørger til andres 
erfaringer med at etablere fremtidsrettede løsninger.  

- Selvbyggerrum: Vi afventer tømning af varslede 
selvbyggerrum.  

 
 

5. Nyheder fra ejendomskontoret 
 

- Der er indført overblik over opgaver (udført/pågår/bestilt 
osv.), som giver overblik ved bestyrelsesmøder og internt 
arbejde.  

- Den af ejendommen ubenyttede plads ved 
Lundtoftegårdsvej 13 bliver pt. benyttet af mange som 
holdeplads. Bestyrelsen gør opmærksom på, at det er på 
eget ansvar, da man ved dette har krydset fuldt optrukne 
linjer på vejbane og cykelsti. 

- Vaskeriet: Vi har meget store og uforudsete udgifter til 
vaskemidler. Vi udskifter til nye vaskemidler, stadig 
svanemærket, hvor vi kan spare 40 %. Bestyrelsen ønsker 
afklaring af økonomien i udskiftning af blødgøringsanlæg 
(som trækker kalk ud af vandet og er afgørende for, hvor 
meget sæbe der tilsættes) som stadig er det gamle system. 
Ejendomskontoret søger pris på dette.  
 
 

6. Kursus 10. februar for bestyrelsen: 
 
- Afholdes på ejendomskontoret. Emne: At være en 

afdelingsbestyrelse, krav, forventninger, roller m.m. 
 

7. Ekstraordinært afdelingsmøde 14. december 2017: 
 
- Marianne (forretningsbestyrer KAB) er ordstyrer. Mariann 

og Katja er referenter. Det bliver Vestforbrændingen, der 
præsenterer ønsket. Bestyrelsen anbefaler et ja til forslaget.  
 

8. Møde mellem boligselskaberne og Lyngby Tårbæk kommune: 
Når referatet er godkendt, er det at finde på kommunens 
hjemmeside.  

 


