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Bestyrelsesmøde afd. 9 Lindevænget 

29-11-2017 KL: 19 Hvor: 183 (AH) 

Møde indkaldt af FVK 

Referent ET 

Deltagere 
Frankie Vinther Kristensen (FVK), Jens Fomsgaard (JF), Bjarne Bæk (BB), Erik Thestrup (ET), Arne 
Handberg (AH) og Michael Andersen (MA) 

Fraværende Marc Brix-Mignon (MB-M) 

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

 

Ad. Pkt. 1  Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet underskrevet  

Konklusioner 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

Kopi til administrationen ET Efter underskrift 

Ad. 2 Økonomi 

Ingen unormale udgifter. 

 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

 AH  

Ad. 3: Parkeringsproblemer 

CA har fremsendt et forslag til skilte, hvor det tydeligt fremgår af teksten, at det kun er parkering for afdelingens beboere. 
Problemet er aktuel i forbindelse med arrangementer i Arena bygningerne. Det er aftalt, at der skiltes på afdelingens p-pladser ud 
mod Ansvej, ved begyndelsen af de private stikveje og i bunden af sidste stikvej som en service til personer fra Lindeparken, der 
ikke vil respektere, at det er Lindevængets eksklusive p-plads. 

Der skal lægges pres på kommunen ved en telefonkæde, samtidig at problemet skal drøftes med kommunen og det stedlige politi, 
som er den myndighed, der udsteder p-bøder. 

i første omgang afventer vi effekten skiltene måske suppleret med en flyer til stikke under vinduesviskeren, hvor teksten ”din 
parkering er ikke alene til stor gene, men er også ulovlig”. 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

Modtage skilte og evt. fremstille flyer FVK  

Ad. 4: Hjemmeside 

Diskussion 

Vi havde et godt og konstruktivt møde med webmaster, hvor bestyrelsen skal aflevere dokumenter, fotos og andet relevant 
materiale til webmaster senest medio december . 
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Konklusioner 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

 Alle Medio december 

Ad. 5: SB Julearrangement 

Diskussion 

Alle bestyrelsesmedlemmer stiller op. 

 

Konklusioner 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

 alle  

Ad. 6: Opdatering CA og RSB 

Diskussion 

FVK har været i en løbende dialog med driftsleder Camilla Arnsholt (CA) og direktør René Skau Björnsson (RSB) om: 

- Byggeskade Fonden, rapporten er ikke færdig. SB målsætning er gennemføre organisationens eget 1 års gennemgang 
inden udgangen af 2017. RSB har udtalt, at indvendige stik skal virke efter hensigten. 

- Køb af vaskehus og areal, har imødekommet afdelingsbestyrelsens ønske om, hvilke arealer der skal indgå i handelen: 
selve bygningen, den anden halvdel af boldbanen og det grønne areal fra afd. 10’s parkeringsplads hen til det tidligere 
vaskehus 

- YouSee, afdelingens kontrakt er udløbet og medfører en research af hvilke muligheder, der er for afdelingens beboere, 
afdelingen som helhed (stiller en evt. leverandør et evt. min. krav for antal tilslutninger). Går i dialog med adm. for at 
sondere muligheder. 

Konklusioner 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

Kontakt til adm. ET ASAP 

Ad. 7: Siden sidst 

Diskussion 

JF har været i dialog med CA, der er optimistisk med hensyn til finansiering af det senest fremsendte forslag. Dog skal der 
indarbejdes udvalgets forslag og de nye affaldssystemer, der skal etableres i den nærmeste fremtid. Samtlige p-arealer skal 
friholdes. 

Det skal undersøges, hvorfor der er opstået sorte felter ved flere udblæsningshætter på tagene. 

 

Konklusioner 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

Beplantningsudvalget JF  
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Næste møde forventes at blive: 13. december 2017 

Hvor: Hos JF, nr. 191  

 

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

Frankie V Kristensen         Jens Fomsgaard 

 

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

  Bjarne Bæk        Arne Handberg 

 

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

     Erik Thestrup 


