
Referat afdelingsbestyrelsesmøde 18. november 2017.  
Tilstede: Hanne Lentz-Nielsen, Silas Mudoh, Agnete Kristensen, 
Flemming Hjort, Joan Jensen, Mariann Lindvig, Katja Bremer (referent). 

 

 
Dagsorden:  
 
 

1. Forbrugsinformation: 

 Regnskabsåret 2017/2018 for vand: viser et beregnet 
underskud svarende til 4,5%. Dette er forudsat 
uændrede priser, og at forbruget forløber som 
budgetteret. 

 Regnskabsåret 2017/2018 for el: viser et beregnet 
overskud svarende til 1,3%. Dette er forudsat uændrede 
priser, og at forbruget forløber som budgetteret. 

 Regnskabsåret 2017/2018 for gas: viser et beregnet 
overskud svarende til 5,8%. Dette er forudsat uændrede 
priser, og at forbruget forløber som budgetteret. 

 
2. Meddelelser: 

- Forespørgsel om muligheden for etablering af el-bils-
stander: etablering bekostes af Fortunen Øst, påfyldning af 
strøm bekostes af beboeren. Snak om muligheder for 
placering af stander. Der indhentes tilbud på etablering 
(gennemførelse af dette kræver tilsagn ved afstemning på 
afdelingsmøde – ordinært beboermøde).  

- Muligheden for at lave indkørsel på Lundtoftegårdsvej til 
Vestforbrændingens ønske om at opstille nødvarmeanlæg 
er forkastet af kommunen. Med henvisning til oplægget fra 
september måneds afdelingsmøde ser bestyrelsen sig 
nødsaget til at sige nej til Vestforbrændingens tilbud – 
uanset hvor godt bestyrelsen synes det er.  

- Henvendelse fra beboer med 2 selvbyggerrum (ekstra 
kælderrum) i anden blok end beboeren bor i, som er meget 
ked af at skulle af med dem. Bestyrelsen henviser endnu 
engang til at beboeren uretmæssigt er kommet i besiddelse 
af disse ekstrarum, og henviser til at de 2 ekstra rum skal 
tømmes inden 31/12 2017. Bestyrelsen er også vidende om 
at beboeren også uretmæssigt har et ekstra selvbyggerrum i 
egen blok (altså et ekstra kælderrum udover retmæssigt 
kælderrum). Bestyrelsen understreger at beboere med 
adgang til selvbyggerrum, på forlangende skal kunne 



fremvise en bestyrelsesunderskrevet kontrakt for dette. Hvis 
denne ikke kan fremvises vil bestyrelsen forlange fraflytning 
af selvbyggerrum. Endvidere påpeger bestyrelsen at 
selvbyggerrum ikke må overdrages til andre. Til 
bestyrelsesmødet januar 2018 vil bestyrelsen have punkt 
om at gå videre med at gennemgå selvbyggerrum og 
kontrakter.  

- Der mangler mail på hjemmesiden hvor man som beboer 
kan henvende sig til bestyrelsen med. Dette vil blive 
opdateret. 

- Ønske om bedre overblik over bestyrelsens igangværende 
projekter. Der arbejdes videre med at dokumentere dette på 
hjemmesiden – kommer til at ligge under bestyrelsen.  
  

3. Status på opgaver: 
- Værktøjsfællesskab: der har været afholdt møde 2/11 med 

tilbud om at kunne bruge det gl. poserum (se referat fra 
oktober 2017). De to fremmødte beboere går videre med at 
undersøge hvor stor forespørgslen og ønsket for dette er 
hos beboerne i Fortunen Øst. Det kræver bl.a. mere hjælp 
fra beboerne. Bestyrelsen afventer tilbagemelding.  

- Husorden: Der har været afholdt første møde for 
rettelse/nutidig skrivning på nyt udkast. Snak om vores 
husorden/værdier overleveres personligt af bestyrelsen til 
nye beboere som forsøg.  

- persienner på altaner: Vi efterlyser status.  
- renovering af haveside Ltg. Vej 13-19 (12 lejemål i 

stueetagen): vi efterlyser status. 
- Gelænder på opgange: Beslutning fra afdelingsmøde om 

opsættelse af gelændre i Grøn og Blå blok. Det er sat i gang.  
- YouSee: Lyngby boligselskab holder bestyrelsesmøde 

torsdag d. 23/11 hvor vi rykker KABs konsulent for status.  
- Udskiftning af altandøre: Som tidligere beskrevet er vores 

altandøre ved at have nået enden for deres levealder. Vi har 
fået tilbud (som viser en ca. pris). Det skal lægges ind i 
budgettet. Prøve på ny dør skal fremvises inden næste 
afdelingsmøde – vil blive opsat på ejendomskontoret, hvor 
den kan fremvises for beboerne på et senere tidspunkt (april 
2018). Udskiftningen skal godkendes på beboermødet til 
maj 2018 

- Indgangspartier til opgange: vi har haft flere løsninger i spil 
om hvad der vil være det bedste indgangsparti. Dette især 
set ud fra at de fx er meget kolde om vinteren og partierne 



ikke er isolerede. Der arbejdes videre med undersøgelse af 
muligheder (nye hoveddøre/vindfang/pumper…..).  

- Fra markvandring ønsker vi tilføjelse under projekter om at 
bestyrelsen arbejder med ny træbeplantning ved 
legepladsen. 

 
 

4. Nyheder fra ejendomskontoret 
 

- Der er etableret fladt areal for enden af Lundtoftegårdsvej 
13 (gul blok) som af mange bruges til parkering. 

- Gennemgang af Letbanen ved besøg fra 
politikere/arbejdsfolk m.m.: Letbanen skal besluttes politisk 
ultimo 2017. Denne beslutning vil dels medføre 
arbejdsgener men også vores område vil blive påvirket (der 
eksproprieres en del af vores område). Det betyder at vi skal 
have øje for hvordan vi bedst sikrer vores område (fx 
parkeringspladser, grønt, adgange).  

- Der har været cykelrazzia: der er blevet fjernet mange cykler 
(ca 200). Bestyrelsen synes at det har gjort vores område 
pænere og mere tilgængeligt.  

- KABs nye IT-system går i luften 27/11 2017. Vi er meget 
spændt på om der medfølger normale udfordringer med nye 
ting. 

- Efter medarbejder er fratrådt, er stillingen genopslået med 
ansøgning om medarbejder med gartneruddannelse. Vi 
forventer ny medarbejder kan starte 1/1 2018.  
 

5. KAB-konference: 
- Emnet: digitalisering. Samfundsudviklingen peger på meget 

mere digitalisering – også som beboerforening. Hanne 
deltog. 
 

6. Vores regnskab 2016/2017 
- Vi har genereret overskud bl.a. pga. udskudt tagrenovation. 

 
 

7. Markvandring: 
- Tilføjelser: 
- Det grønne vi fremadrettet planter skal være nemt at 

vedligeholde. 
- Bræt v/ vaskeri (espalieret) skal repareres 
- Ønske om anden beplantning ved legepladsen da 

trærødderne ødelægger faldunderlaget og fliserne.  



- Bestyrelsen tænker LAR-projekt ind for afdelingen (Lokal 
Afledning af Regnvand). 

8. Evt.: 
- Kommende møde: Lyngby rådhus – 1 gang årligt 

gennemgås tal/udgifter med formand og næstformand i 
Lyngby Boligselskab. 

- Kursus for bestyrelserne i Lyngby boligselskab: vi satser på 
at kunne afholde i februar med emnet om bl.a. roller for 
bestyrelse og KAB.  

 
 


