
Referat afdelingsbestyrelsesmøde 19. februar 2018.  
Tilstede: Hanne Lentz-Nielsen, Silas Mudoh, Flemming Hjort, Agnete Kristensen, 
Mariann Lindvig, Katja Bremer (referent). 
Afbud: Joan Jensen 
 

Dagsorden:  

 
1. Referater: 

 Godkendt – lægges på hjemmesiden snarest. 
 

2. Forbrugsinformation for regnskabsperioden 1/9 2017 - 31/8 2018:  

 Vandregnskabsperiode 1/9 2017 - 31/12 2017: Beregningerne viser et 
beregnet underskud svarende til 2,2 %. Dette er forudsat uændrede 
priser, og at forbruget forløber som budgetteret. Hvis forbruget i resten 
af vandperioden bliver som budgetteret bliver der i alt brugt 4,8 % 
mindre vand end forudsat.  

 Elregnskabsperiode 1/9 2017 – 31/12 2017: Beregningerne viser et 
beregnet underskud svarende til 0,7 %. Dette er forudsat uændrede 
priser, og at forbruget forløber som budgetteret. Hvis forbruget i resten 
af elperioden bliver som budgetteret bliver der i alt brugt 3,0 % mindre 
el end forudsat. 

 Gasregnskabsåret 1/9 2017 – 31/12 2017 for gas: Beregningerne viser et 
beregnet overskud svarende til 5,0 %. Dette er forudsat uændrede 
priser, og at forbruget forløber som budgetteret. Hvis forbruget i resten 
af gasperioden bliver som budgetteret bliver der i alt brugt 10,2 % 
mindre gas end forudsat. 
 

3. Status på opgaver: 

 Værktøjsfællesskab: Beboerne ønskede udsættelse – vi har fortsat ikke 
hørt fra dem. Bestyrelsen afventer tilbagemelding.  

 Persienner på altaner: Der er aftalt snarlig møde med rådgiver 
angående dette.  

 Renovering af haveside Ltg. Vej 13-19 (12 lejemål i stueetagen).  Status: 
Vi arbejder på at få aftalt møde med de omtalte beboere, om vi kan få 
deres tilsagn til ønske om renovering, som vi kan fremlægge til 
afdelingsmøde 3. maj 2018. Hanne kontakter Peter Lundgreen.  

 YouSee: Der er kommet tilbud på, at vi også modtager internet i vores 
samlede tv-tilbud. Firmaet vil gerne betale for installering, mod at vi 
tegner os for en treårig periode. Der vil blive indkaldt til ekstraordinært 
afdelingsmøde, hvor tilbuddene om internet og tv vil blive fremlagt. 
Hanne har rykket for dato – vi afventer. 

 Udskiftning af altandøre: Der er opsat prøve på tilbud af ny altandør på 
ejendomskontoret. Denne løsning omhandler to-delt dør fremfor 
skydedør. Fordelene er store – tidsmæssig opsætning er meget 
hurtigere end skydedøre, lav-energiruder, billig i indkøb. På næste 



bestyrelsesmøde vil der blive fundet dato for 
beboerbesigtigelsesmulighed.  
 

 Selvbyggerrum: Bestyrelsen vil på næste afdelingsmøde stille forslag om 
at beboere med kontrakt på selvbyggerrum (ekstra kælderrum) skal 
afhændes tilbage til Fortunen Øst.   

 
4. Lyngby Boligselskab/Repræsentantskab:  

 Der har været afholdt bestyrelsesmøde, hvor Hanne og Silas fra 
bestyrelsen deltog. Bestyrelsen blev orienteret. Referatet vil kunne ses 
på hjemmesiden.  
 

5. Nyheder fra ejendomskontoret 

 Afdelingen Carl Lunds Vænge (lille afdeling i Lyngby Boligselskab) ønsker 
at låne vores ejendomslokale Lundtoftegårdsvej 29 til afholdelse af 
beboermøde. Bestyrelsen godkender. 

 Affaldssortering: Krav fra kommunen om at vi påbegynder processen 
med affaldssortering af metal, glas, plast, papir og pap. Vi får leveret 
containere til dette gratis og derfor påvirkes vores budget ikke af dette 
tiltag. Containerne vil opsættes i vores eksisterende to affaldsgårde. 
Forventet opstart april 2018. Nærmere information følger.  
 

6. Evt.:  

 Der er beboerrepræsentantskabsmøde den 27/2. Hanne deltager 
 

7. Næste møde:  

 12. marts 2018.  
 

8. Dato for afdelingsmøde:  

 Torsdag d. 3. maj kl. 19.  


