
 

1 
 

Indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøde i Fortunen Øst den 10. september 2018 kl. 17.30 i mødelokalet 

på Lundtoftegårdsvej 29, 1.tv. Ordstyrer Silas, referent Agnethe 

Møde nr. 6 i 2018 

Tilstede: Hanne, Erling, Silas, Joan. Flemming deltog i pkt.1.  

Ikke tilstede: 

Dagsorden: 

Punkt  Emne Tid i min. Status Hvem gør hvad 

1. Nyt fra Ejendomskontoret ved 
Flemming 
 
 
 

15- 30 min Driftens tjekskema blev 
gennemgået. 
 
Hanne påtaler overfor 
Ejendomskontoret, der 
fremadrettet skal være 
korrekt skiltning, jf. LV 15 
elevator. 

Alle 
 
 
Hanne 

2. Siden sidst 
 
 
 
 
 

5 -10 min. Ingen kommentarer.  

3. Meddelelse fra Hanne 
 
2 bilag fremsendt til 
bestyrelsesmedlemmer den 
7. september 2018. 
 
 
 

30 min. Kurser fra KAB og 
konference den 27 og 
28.10.2018. 
Invitation til beboermøde 
den 24.09.2018 om 3 nye 
planer i Trongårdens 
byområde. 
Møde med Fibia den 
07.09.2018. 
Den 11.12.2018 er der 
Julefrokost for Fortunen 
og Fortunen Øst for 
funktionærerne og 
ejendomskontoret. 
 

 

4. Opgaveliste – noget i forholdt 
til sidste 
afdelingsbestyrelsesmøde 
Hanne/andre  
 
 
 
 
 

30 min. Hanne fremlagde skrivelse 
vedr. værktøjsfællesskab. 
Skrivelsen blev godkendt. 
Den uddeles i alle 
beboernes postkasse.  
Hanne melder når den er 
klar. Vi hjælper med 
omdeling. 
Hanne fremlagde forslag 
til skrivelse om kælderrum 
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som blev godkendt. 
Skrivelsen lægges også i 
postkasserne til alle 
beboerne.  
Skemaet skal returneres i 
udfyldt stand enten i 
postkassen ved 
ejendomskontoret eller 
sendes til 
ejendomskontoret 
mailadresse: 
4300@kab.dk 
  
  

5. Hjemmesiden v/Joan 
 
2 bilag var vedhæftet 1  
Uge før mødet. 

15 min. Joan præsenterede to 
forslag til vores 
hjemmeside fra Fortunens 
hjemmeside. Det blev 
besluttet Joan omskriver 
disse til Fortunen Øst og 
fremlægger dem til 
godkendelse på næste 
afdelingsbestyrelsesmøde. 
Joan fremviste 
velkomstbrev for 
etagehusene fra Fortunen 
Øst. Brevet sendes ud som 
bilag til næste møde, hvor 
det diskuteres. 
 

 

6. 
 
 
 
 

Økonomi 
 

0. min. Punktet udgår.  

7. Næste møde 5. min Næste møde er den 8. 
oktober 2018 kl. 16.30 
 
Punktet Åbent hus 
arrangement Joan / 
Agnethe skal med på 
dagsordenen på næste 
møde 

 

8. Evt. 
 
 

10 min. -  

9 Referat godkendt  Blev godkendt af alle.  
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