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    Bestyrelsesmøde 7. November 2022 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde afholdt den 7. november 2022 

Deltagere 

Agnethe Kristensen, Erling Jakobsen, Silas Mudoch, Peter Karst 

Fraværende 

Mette Mickelsen ved Afbud, Tine Aabald (ejendomskontoret) ved Afbud 

Dagsorden 

Udgivet 7. november 2022, revideret undervejs på afdelingsbestyrelsesmøde 
1. Intro, Valg af dirigent, Valg af referent 
2. Godkendelse af sidste mødes referat 
3. Projekter og Opgaver Generelt 
4. Ejendomskontor info, status og emner for dialog 
5. 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 formand Peter. På dette møde fokus på Projekter og Opgaver. 
- Dirigent er Alle 
- Referent er Peter 

2. Godkendelse af sidste mødes referat 

- Referat fra Afdelingsbestyrelsesmøde 4. oktober 2022 godkendt. 

3. Projekter og Opgaver Generelt 

Letbanen 
- Peter: Fået kontakt ved letbanen for spørgsmål og andet. Sidste nyt er at ny adgangsvej i nyt kryds på 
Lundtoftegårdsvej og til Fortunen Øst Lundtoftegårdsvej 15-39 forventes åbnet i nu til november og derfor 
lukkes nuværende indgangsvej til Fortunen Øst 15-39, og der vil blive sløjfet yderligere ca. 8 parkeringspladser 
foran ejendomskontoret, som kommer for tæt på kontoret. Der hænges Letbane opslag herom op på 
opslagstavle i vaskeriet. 
- Agnethe: Bekymring over forventet støj fra letbanen og til beboere som bor ud til banen. Peter kan prøve at 
arrangere besøg i anden boligforening som har arbejdet med at løse deres støjproblemer. Ja-tak, Action Peter. 
Udendørs belysning 
- Et projekt som egentlig burde hænge sammen med Det Grønne Udvalg (DGU), Planlagt nyt affaldsanlæg 
(Molokker), Letbanen og Parkeringspladser. Men af hensyn til sikkerheden SKAL der gøres noget ved det snarest. 
a) Der må IKKE slukkes for mere fælles belysning end at det er trygt og sikkert at færdes i Fortunen Østs område. 
Action: Ejendomskontoret  
b) Bedre og billigere pærer købes og monteres i eksisterende lamper. Action: Ejendomskontoret 
c) PCB-projektet kontaktes for sikker belysning hvor beboere færdes ved PCB skure, hegn, jernplader og andet 
PCB arbejde. Action: Ejendomskontoret og/eller Agnethe 
Indgangspartier 
- Alle enige om at definition af projektet og planlægning heraf skal være i gang inden sommeren 23, og med en 
status til næste beboermøde. Erling projektleder. 
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Hunde og hundeluftning (Husdyr) på Fortunen Østs område 
- Ref. vores Husorden: Husdyr - Det er ifølge en beboerafstemning ikke tilladt at holde husdyr eller have 
sådanne i pleje. Ligeledes gælder det, at husdyr, der medtages på gæstebesøg ikke må overnatte, og at disse dyr 
skal føres i snor på ejendommens arealer. 
Grundet flere beboerhenvendelser, flere observationer af ”meget hjemmevante hunde” i området og husdyr 
afføring på fælles gangarealer: 
a) Udsendes en passende reminder næste gang der laves Fortunen Øst materiale til boligomdeling. 
b) Der genopsættes/opsættes skiltning ved adgange til Fortunen Øst fællesarealer, hvor det indskærpes at 
husdyr skal føres i snor på ejendommens arealer. Action: Ejendomskontoret 
Evt. nye køkkener i 1-værelseslejligheder 
- Rigtig mange køkkener i afdelingen trænger til udskiftning; men det kan være en svær og uoverkommelig 
opgave for mange beboere, både praktisk og økonomisk. Gennem et fælles projekt kan opgaven måske løses 
lettere og billigere, hvis der laves nogle standardløsninger. For at se om det giver mening defineres og 
planlægges et projekt for nye køkkener i 1-værelseslejligheder; hvor planen skal være i gang inden sommeren 
23, og med en status til næste beboermøde. 
Husleje, varme og el 
- Flere beboere har ytret bekymring om de stigende priser og bedt om råd for hvad de kan gøre. Agnethe har 
gennem dialog med KAB Energiteam, fået forfattet en meget relevant orientering om varmeudgifter og gode 
spareråd for beboerne i Fortunen Øst. Action: Ejendomskontoret printer og omdeler når orientering fra KAB  
kommer. 
Rengøring indendørs fællesarealer 
- Mange klager og meget ringe og mangelfuld rengøring på fælles indendørs arealer i forhold til hvad beboere 
forventer. 
- Ejendomskontoret har med KAB for nyligt haft rengøringsselskabet til klagemøde, og der afventes nu om det vil 
hjælpe på standarden. Action: Peter følger op på sagen. 
Info og kommunikation 
- Enighed om at der er plads til forbedring. Men hvordan uden at det koster oceaner af tid og penge? 
- Peter kan prøve at arrangere besøg i anden boligforening som har arbejdet med nye løsninger for info og 
kommunikation. Ja-tak, Action Peter. 
Parkering 
- Et stort og kun stigende problem. 
a) Afklar nuværende antal af parkeringspladser for Fortunen Øst beboere i typer (f.eks. alm, varevogn, 
handicap,) og deres geografiske placering (Lundtoftegårdsvej, Akademivej 1,2, etc, kælderen(nu 0)  
b) Jævnlig status på f.eks. månedlig på a) og evt. prognoser i tid. 
c) Arbejd på en plan for professionel administration af parkeringspladser. 
d) Påbegynd planlægning af nu afdelingsbesluttet parkeringsplads 
Det Grønne Udvalg (DGU) 
- Mette fraværende ved afbud. Tages op næste gang. 
PCB-projektet 
- Ifølge bestyrelses-projektleder Agnethe, kører det så godt som det kan. Professionel overordnet styring ved 
KAB projektleder Torben. 

4. Ejendomskontor info, status og emner for dialog 

- Tine fraværende ved afbud. Ellers er emner indarbejdet i ovenstående 

5. Eventuelt. 

- Ingenting 
 

SLUT 


