
Referat afdelingsbestyrelsesmøde 4. januar 2017.  
Tilstede: Christian Morgenstjerne, Hanne Lentz-Nielsen, Mariann Lindvig, Silas 
Mudoh, Katja Bremer, Flemming Hjorth.  
 
Referent: Katja Bremer 
 
 
 

1. Godkendelse af referat fra forrige møde: 

 Godkendt.  
2. Forbrugsinformation:  

 Regnskabsperioden for vand: Med det forbrug vi har haft indtil videre 
forventes det, at der vil blive brugt 3% mindre vand af det samlede 
årsregnskab. 

 Regnskabsperioden for el: Med det forbrug vi har haft indtil videre 
forventes det, at der vil blive brugt 1 % mindre el af det samlede 
årsregnskab. 

3. Meddelelser og henvendelser fra beboere: 

 Ingen henvendelser 
4. Nyheder fra ejendomskontoret: 

 Alt kører planmæssigt.   
5. Afdelingens igangværende arbejder:  

 Isolering af Lundtoftegårdsvej 13-19, gadeplan: Arbejdet kører 
planmæssigt. 

 Vaskeriet: Den afsluttende renovering er i gang. 

 Tørregården: Der er ved at blive indhentet tilbud (det haster ikke, da 
det først udføres efter vinteren). 

 Udskiftning af persienner: Der planlægges fremvisningsdage/aftener på 
ejendomskontoret, så alle interesserede kan komme og se 
prøveophængning af det indhentede tilbud. Det bliver formentlig i 
marts/april måned. Den endelige finansiering vil være punkt på 
afdelingsmødet den 8. maj. 

6. Fremtid for klubberne:  

 Sagen videregives til Lyngby Boligselskab, som ejer bygningerne vi bor i, 
for endelig afklaring.  

7. Kurser for bestyrelsen: 

 Der er aftalt budgetkursus for bestyrelsesmedlemmer i Lyngby 
Boligselskab – afholdes på ejendomskontoret lørdag d. 21/1.  



 Bestyrelsesmedlemmerne skal tænke over, hvilke kurser der kan styrke 
bestyrelsen.  

8. Regnskab 2015/2016: 

 Det reviderede regnskab ser fint ud – bestyrelsen godkender og 
formanden har underskrevet.  

9. Indstilling af medlem til repræsentantskabet i Lyngby Boligselskab: 

 Man vælges for en 2 årig periode med ca. 1 årligt møde. Vi indstiller 
bestyrelsesmedlem Silas Mudoh.  

10. Eventuelt:  

 Til næste møde skal der punkt på dagsordenen om 360 graders analyse. 

 Til næste møde skal der punkt på dagsordenen om renovering af 
havesiden af Lundtoftegårdsvej 13-19 (her har beboerne – som ikke har 
altaner – stemt ja til huslejeforhøjelse til fordel for renovering). 

 Fastelavn falder i år på den 26. februar. Kommunen har givet os 
tilladelse til at afholde. Der har tidligere været flot opbakning til 
arrangementet – derfor beslutter bestyrelsen. at den endnu engang 
gerne vil stå for arrangementet.  

 Punkt til næste møde: Sociale arrangementer. 
 


