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    BestyrelsesMøde 31. Maj 2022 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde afholdt den 31. maj 2022 

Deltagere 

Agnethe Kristensen, Erling Jakobsen, Mette Mickelsen, Silas Mudoch, Peter Karst,  

Fraværende 

Tine Aabald (ejendomskontoret) ved Afbud 

Dagsorden 

Udsendt 27. maj 2022, revideret undervejs på afdelingsbestyrelsesmøde 
1. Intro, Valg af dirigent, Valg af referent 
2. Godkendelse af sidste mødes referat 
3. Konstituering af bestyrelse 
4. Ejendomskontor info, status og emner for dialog 
5. Kort opsummering af projekter og opgaver generelt 
6. Status og dialog omkring Det Grønne Udvalg og DGU arbejdsgrupper 
7. Status og dialog omkring PCB projektet 
8. Videre forberedelser til Ekstraordinære afdelingsmøde 13. juni 
9. Eventuelt. 

Referat 

0. Indledning 

- Formanden foreslår at endelige dagsorden ved de første møder kan variere fra den udsendte. Enighed heri. 

1. Intro, Valg af dirigent, Valg af referent 

- Intro ved fungerende formand Peter. Vi har meget at se til. Første prioritet er en ordentlig gennemførelse af 
afdelingsmødet 13. juni. Dernæst PCB-projektet. Først derefter kommer andre projekter og opgaver. 
- Dirigent er Mette 
- Referent er Peter 

2. Godkendelse af sidste mødes referat 

- Referat fra Afdelingsbestyrelsesmøde 25. april 2022 enstemmigt vedtaget. 

3. Konstituering af bestyrelse 

- Kasserer er Silas - enstemmigt valgt. 
- Næstformand er Mette - enstemmigt valgt. 
- Medlem af Repræsentantskabet er Erling - enstemmigt valgt. 
- Suppleanter ønskes ikke som en del af konstitueringen af et flertal i bestyrelsen. Det oplyses at der i Fortunen 
Øst ej heller er tradition for suppleanters deltagelse i bestyrelsesarbejdet. 

4. Ejendomskontor info, status og emner for dialog 

- Tine ikke tilstede, ved afbud 
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5. Kort opsummering af projekter og opgaver generelt 

- Alle: Information om aktiviteter i Fortunen Øst generelt: 
- Parkeringspladser – Alle enige om at emnet parkeringspladser er helt centralt, og bør behandles på tværs af 
Det Grønne Udvalg, Letbanen, Fortunen Nord og ikke mindst PCB-projektet. 
- Det Grønne Udvalg, Nybyggeriet Fortunen Nord, Planlagt nyt affaldsanlæg, Letbanen, Renovering af 
indgangspartier, Udnyttelse af kælderrum, Kommunikation og Dialog internt i Fortunen Øst og med 
ejendomskontoret, med andre afdelinger, med organisationsbestyrelsen, og med repræsentantskabet. 

6. Status og dialog omkring Det Grønne Udvalg og DGU Arbejdsgrupper 

- Mette: Der har været gode opstartsmøder i Det Grønne Udvalg (DGU) og der er allerede nu kommet en del 
tilmeldinger til DGU Arbejdsgrupper. Alt efter resultatet af det Ekstraordinære Afdelingsmøde i juni forventes 
arbejdet i DGU og Arbejdsgrupper genoptaget i løbet af efteråret. 
- Erling: Det forlyder at formuen til brug for Det Grønne Udvalg er på 9 millioner, men der synes også at være 
tvivl om dette beløb. Hvad er den reelle formue/sum som kan bruges til projekter og aktiviteter i DGU? 

7. Status og dialog omkring PCB projektet 

- Agnethe: Bor i Blok C, som skal renoveres først og hvor der skal drages erfaringer til det videre 
renoveringsarbejde. Skal nok rapportere om tiltag og problemer og følge op på eventuelle aktiviteter. 
- Agnethe: Hvem deltager i PCB infomøde 2. juni, som holdes for beboere i Blok C udover Agnethe. Peter 
kommer også 

8. Videre forberedelser til Ekstraordinære afdelingsmøde 13. juni 

- De fleste forberedelser klar. Mette og Peter skal have sendt de sidste dokumenter til KAB senest 2. juni. 

9. Eventuelt. 

- Alle: Vores visioner at Lyngby Boligselskab Fortunen Øst på lang sigt skal være et af Lyngby-Taarbæks mest 
attraktive boligselskaber og boligområder. 
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