
Referat afdelingsbestyrelsesmøde 12. marts 2018.  
Tilstede: Hanne Lentz-Nielsen, Silas Mudoh, Flemming Hjort, Agnete 
Kristensen, Mariann Lindvig, Joan Jensen, Katja Bremer (referent). 
 
Dagsorden:  

 
1. Forbrugsinformation for regnskabsperioden 1/9 2017-31/8 

2018:  

 Vi har intet modtaget.  
 

2. Meddelelser: Ingen. 
 

3. Status på opgaver: 

 Værktøjsfællesskab: Beboerne ønskede udsættelse – vi 
har fortsat ikke hørt fra dem. Bestyrelsen afventer 
tilbagemelding.  

 Renovering af haveside Ltg. Vej 13-19 (12 lejemål i 
stueetagen): Peter Lundgreen har bedt om møde med 
firma, der tidligere har givet tilbud. Firma, 
ejendomskontoret og bestyrelsesformand kigger på 
lejlighed for nyt tilbud, den 20/3.  

 Selvbyggerrum: Vi afventer fortsat svar fra juridisk 
afdeling  

 YouSee/internet: Møde 21/3 kl. 19.30-21.30 på 
Trongårdsskolen – indkaldelse sket via brev i postkasse 
til alle beboere.  

 Udskiftning af altandøre: Peter Lundgreen kommer med 
økonomisk beregning, der kan præsenteres på 
beboermøde. Der bliver mulighed for besigtigelse af 
forslagsdør på ejendomskontoret  

      søndag d. 15/4 kl. 10-12  og  lørdag d. 21/4 kl. 14-16.  

 Persienner på altaner: Der har været afholdt møde med 
rådgiver (efter at kommunen har godkendt projektet 
december 2017), som er ved at udarbejde tilbud.   

 
4. Hjemmesiden:  

 Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde december 
2017 – kan ikke tilgås. Vi sørger for at det bliver rettet. 
Der er udarbejdet manual for hvordan man lægger 
referater ind. Kopi ligger i AB-skuffe på 
ejendomskontoret. 
 
 
 



5. Nyheder fra ejendomskontoret. 

 Varmeproblemer: Der har været udfordringer siden vi 
fik fjernvarmeveksler i december 2017 (overgang fra gas 
til fjernvarme). Problemerne er løst.   
 

6. Seminar 8. marts 2018.  

 Afholdt – stor opbakning fra vores bestyrelse og med 
deltagere fra andre bestyrelser i Lyngby Boligselskab. 
Det var gode informationer om vores område. Der blev 
diskuteret, og emner blev vendt og drejet – alt sammen 
giver bestyrelsen et bedre udgangspunkt for det 
fremadrettede arbejde. 

 
7. Beboermøde 3. maj 2018. 

 Vi bestiller referent udefra. Hanne formand er på valg 
(genopstiller). Endvidere bestyrelsesmedlemmer Silas 
Mudoh (genopstiller) og Katja Bremer (genopstiller ikke) 
er på valg. Joan Jensen suppleant er på valg 
(genopstiller).  

 
8. Evt.:  

 Næste bestyrelsesmøde 9. april.  


