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    Bestyrelsesmøde 4. oktober 2022 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde afholdt den 4. oktober 2022 

Deltagere 

Agnethe Kristensen, Erling Jakobsen, Peter Karst, Tine Aabald (ejendomskontoret) 

Fraværende 

Mette Mickelsen med afbud, Silas Mudoch med afbud. 

Dagsorden 

Udsendt 4. oktober 2022, revideret undervejs på afdelingsbestyrelsesmøde 
1. Intro, Valg af dirigent, Valg af referent 
2. Godkendelse af sidste mødes referat 
3. Emner/opgaver at arbejde med i bestyrelsen 
4. Kommende bestyrelsesmøder, beslutninger og konstitution 
5. Eventuelt 

Referat 

1. Intro, Valg af dirigent, Valg af referent 

- Intro ved formand Peter:  
- Dirigent er Erling 
- Referent er Peter 

2. Godkendelse af sidste mødes referat 

- Referat fra 31. maj 2022 mangler endnu. 

3. Emner/opgaver at arbejde med i bestyrelsen 

Markvandring  
- Gennemført. 
Letbanen 
- Peter: Der er etableret kontakt med de som arbejder på letbanen op af Fortunen Øst og der forventes mere 
dialog fremover.  
Renovering indgangspartier 
v/Erling 
Evt. nye køkkener i 1-værelseslejligheder 
Udendørs belysning  
Udendørs nedgravede skraldespande – Molokker 
Rengøring fælles opgange og vaskeri 
Kælderrum 
Alle: OK at ejendomskontoret fortsætter oprydning og rydning af kælderrum i perioden mellem gl. og ny lejer af 
lejligheder 
Parkering inkl. Handicapparkering 
- Tine: Mange søger og der er og vil fortsat være meget stor mangel på parkeringspladser i det hele taget – det 
grundet Letbanen og i mindre grad PCB-projektet. 
Alle: Besluttet at der holdes en kortere administrativ pause med aktiv tildeling af handicap parkeringspladser 
efter ansøgning, indtil vi får et overblik over hvad vi har af pladser og bedst fordeler dem. Ejendomskontoret 
holder fast i indsendte ansøgninger til handicappladser som tildeles snarest efter der er skaffet overblik. 
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Hundelufting uden snor forbudt skilte  
Bekymring om stigende udgifter til husleje og varme 
- Peter: Lyngby Boligselskab forespurgt - de tager det op og udsender generel info ud til beboerne. 
Det Grønne Udvalg (DGU) 
- Mette fravær ved afbud 

PCB-projektet 
4. Kommende bestyrelsesmøder, beslutninger og konstitution 

- Alle: Månedligt mandage eller tirsdage. 
Alle: Imellem møderne kan bestyrelsen træffe beslutninger gennem mail dialog; beslutninger som forankres ved 
at blive taget op og bekræftet på efterfølgende bestyrelsesmøde. 
Peter: Vi er konstitueret uden deltagelse af suppleanter til bestyrelsesmøder; har der tidligere været en tradition 
at de deltager? Alle svarer nej, og at det ikke ønskes ændret.  

5. Eventuelt. 

- - Ingenting 
 

SLUT 


