
Referat afdelingsbestyrelsesmøde 13. februar 2017.  
Tilstede: Christian Morgenstjerne, Hanne Lentz-Nielsen, Mariann Lindvig, Silas 
Mudoh, Katja Bremer.  
 
Referent: Katja Bremer 
Afbud: Flemming Hjorth 
 
 
 

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 4,7 % mindre vand af det samlede 
årsregnskab. 

 Regnskabsperioden for el: Med det forbrug vi har haft indtil videre 
forventes det, at der vil blive brugt 2,9 % mindre el af det samlede 
årsregnskab. 

3. Meddelelser og henvendelser fra beboere: 

 Hanne er stadig i gang med at afklare selvbyggerrummene. 
4. Nyheder fra ejendomskontoret: 

 Hans Lausten fra ejendomskontoret går på pension. Der indkaldes til 
samtaler for ny medarbejder. 

 Vestforbrændingen, der har haft gravet op, skal reetablere 
asfaltarbejder. Vi har valgt at få beløbet udbetalt og lade det indgå i den 
kommende asfaltering af området. 

 Budgetopfølgning: Hanne og Flemming undersøger 2 punkter nærmere 
(mistanke om en fejlkontering). 

5. Afdelingens igangværende arbejder:  

 Næste møde skal have punkt om generel udskiftning af altandøre. 
6. 360 graders analyse:  

 Regeringen har aftalt med boligselskabernes- og kommunernes 
landsforening at den almene sektor skal mindske udgifterne til driften 
med 8,2 % i perioden 2014-2020. Besparelsen skal ske på de konti, der 
kaldes for de afgrænsede driftsudgifter, der primært er de udgifter, 
man som beboer har indflydelse på. Der er blevet gennemført en 
analyse af vores afdeling med henblik på, hvor vores besparelser kan 
ligge.  

 



 Der er bl.a. set på: 

 Besparelse på reduceret åbningstid på ejendomskontoret (vil give 
14.000 om året) – ydermere vil fjernelse af vores aftensåbningstid om 
onsdagen give en besparelse på minimum 42.000 om året.  

 Rengøring – hvilken service vil vi have? 

 Affaldsskakterne: nedlægning vil give os en besparelse på ca. 300.000 
kr. om året. 

 Fortunen øst kan også hæve indskuddet, da vi oplever store tab ved 
fraflytninger. 

 Ejendomskontoret har allerede sparet et årsværk (en medarbejder 
mindre) 

7. Nye udvendige persienner: 

 Der bliver på beboermødet 8. maj stillet forslag om udskiftning af 
altanpersienner. Disse kan besigtiges på ejendomskontoret – beboerne 
får besked om datoer og tidspunkter via opgangsinformation. 

8. Renovering af havesiden af Lundtoftegårdsvej 13-19: 

 Der har sidste år været afholdt møde med beboerne i stueetagerne 
angående renovering af havesiden. Det blev her besluttet, at man 
ønskede ’den store pakke’ som bl.a. indeholdt udskiftning af træ og 
efterisolering. Vi arbejder videre med punktet på de næste møder. 
Flemming skal kontakte driftschef Peter Lundgreen for afklaring, om vi 
kan igangsætte arbejdet denne sommer. Projektet vil medføre en 
huslejeforhøjelse for de involverede lejligheder. 

9. Sociale arrangementer: 

 Fastelavn: Afholdes søndag d. 26. februar kl. 10.00 i Hallerne 
10.  Lyngby Boligselskab: 

 Beretning fra mødet 1. februar. Referat kan ses på Lyngby Boligselskabs 
hjemmeside. 

11.  Evt.:  

 Klubberne: Punktet om mulighed for at beholde klubberne er nu nået til 
en afgørelse: Klubberne forbliver lukket. De er ikke lovlige og derfor skal 
de afvikles. Formændene for klubberne bliver kontaktet om at 
rummenes låse bliver skiftet pr. 1. april. Alt udstyr opbevares med håb 
om nye lokaler.  
 

      


