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Bestyrelsesmøde afd. 9 Lindevænget 

26-04-2017 KL: 19 Hvor: 121 (FLS) 

Møde indkaldt af FVK 

Referent ET 

Deltagere 
Frankie Vinther Kristensen (FVK), Flemming Lund Sørensen (FLS), Jens Fomsgaard (JF), Arne Handberg 
(AH), Erik Thestrup (ET), Karina Clemmesen (KC) og Bjarne Bæk (BB)  

Fraværende  

Kopi 
Bestyrelsen afd. 9, info@sb.dk, viceværters postkasse. www.lindevaenget.dk 

 

Ad. Pkt. 1  Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet underskrevet af alle 

Konklusioner 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

Kopi til administrationen ET Efter underskrift 

Ad. 2 Økonomi 

Ingen månedsbalance fremsendt fra administrationen 

 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

   

Ad. 3: TF 

Aftale nyt mødetidspunkt: 11. maj hos AH kl. 19:00 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

   

Ad. 4: Legepladsudvalg 

Diskussion 

Udvalget har afholdt møde med Camilla Arnsholt (CA) 25. april. Der er p.t. underfinansiering på det rullende 20-års budget på ca. 
0,6 mill. Måske først muligt at etablere legepladser i regnskabsåret 2018 

 

Konklusioner 

Bestyrelsen tager status til efterretning 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 
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Løbende opfølgning Bestyrelsen  

Ad. 5: MArkvandring 

Diskussion 

Rykkes frem til start kl. 9:00 den 3. maj.  

Konklusioner 

Skal koordineres med legepladsudvalgets oplæg. 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

 Bestyrelsen  

Ad. 6: Beplantningsudvalg 

Diskussion 

Udvalget var på ”rundtur” i afdelingen den 17. april og holdt ønsker op mod den øjeblikkelige økonomi 

 

Konklusioner 

Pernille L koordinerer med administrationen 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

Tilbud fra anlægsgartnere CA  

Ad. 7: Repræsentansskabsmøde 

Diskussion 

Den samlede bestyrelse deltager den 18. maj og peger på genvalg til formanden for hovedbestyrelsen. 

Konklusioner 

Samlet tilmelding 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

 

 

 

  

  Ad. 8: Tagplader 

Diskussion 

Flere af bestyrelsens medlemmer har gennemgået det kommunale oplæg udarbejdet af Dai for at finde restriktioner for VJs diktat, 
at tagplader på overdækninger og andre bygninger ikke må have anden farve end klar. Det eneste der forlanges er, at pladerne er 
gennemsigtige, at det kan vi konstatere, at plader i blålige toner lever op til! 

Konklusioner 

  Det har vist sig ikke at være tilfældet. Derfor vil der indtil næste afdelingsmøde ikke kræves, at blålige plader skal udskiftes 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

Forslag om bl.a. tagplader i andre nuancer er acceptable Bestyrelsen Førstkommende afd. møde 
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Ad. 9: Kommunens areal langs voldenvad ingen i bestyrelsen eller administrationen har været opmærksom på, ligger vaskehuset 
på den matrikel der udgør afdeling 10 (daginstitutionen)og kan derfor ikke disponere over den p.t. Hvis afd. 10 sælges til 
Diskussion 

Da EMR endnu ikke efter 6 mnd. har reetableret kommunens areal langs med støjvolden ud mod den tidligere ringvej, kan vore 
viceværter ikke holde arealet, som de plejer at gøre. 

Konklusioner 

 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

Kontakte EMR/kommunen CA ASAP 

Ad. 10: Hjemmeside 

Diskussion 

Bestyrelsen har fået en oplæg til design af afdelingens egen hjemmeside. 

Konklusioner 

Besluttet at afdelingen fortsat skal have sin egen uafhængige site 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

Indhente pris på opgaven ET ASAP 

Ad. 11: Siden sidst 

Diskussion 

Hvis lejer selv ”piller” ved ventilationsanlægget, skal evt. udgifter til justering/reparation afholdes af samme 

Konklusioner 

Betales af lejer 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

Informations materiale om anlægget skal laves 

 

 

Bestyrelsen snarest 

Ad.12: Eventuelt 

Diskussion 

Varmeregnskabet endnu ikke dukket op 

Konklusioner 

Rykke for dato 

Endnu ingen løsning på problematikken med signal til tv/internet. 

Signalstyrken svinger tilsyneladende meget fra bolig til bolig. 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

Rykke adm. For en løsning! Bestyrelsen/administrationen  snarest 

 

Næste møde forventes at blive: 31. maj 2017 kl. 19:00   

Hvor: JF, nr. 191  
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------------------------------            ------------------------------ 

 Frankie V Kristensen         Jens Fomsgaard 

 

 

 

------------------------------            ------------------------------ 

  Flemming L Sørensen      Arne Handberg 

  

 

 

----------------------------- 

     Erik Thestrup 

 

 


