
referat 
Bestyrelsesmøde afd. 9 Lindevænget 

09-11-2016 KL: 19 Hvor: 247 (ET) 

Møde indkaldt 
AAFaf 

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) 

Fravær Ingen 

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

Ad. Pkt. 1 Velkommen og præsentation 

Formanden bød alle i den nyvalgte bestyrelse velkommen og alle introducerede sig selv. Et gennemgående 
tema var, at alle er gået ind i bestyrelsesarbejdet i et forsøg på at gøre en forskel. 

Konklusioner 
 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

   

Ad. 2 Konstituering af bestyrelsen 

Diskussion 
Formanden opfordrede den samlede bestyrelse til at se fremad og lade fortiden være glemt. Bestyrelsen 
konstituerede sig som følger: 
Formand              Frankie Kristensen (FVK) 
Næstformand      Jens Fomsgaard (JF) 
Økonomiansvar   Arne Handberg (AH) 
Sekretær             Erik Thestrup (ET) 
Menigt medlem  Flemming Sørensen (FLS) 
 
Arbejdsopgaver blev fordelt som følger: 
Legepladsudvalg: FLS, KC og flg. beboere Peter Storgaard, Pernille Buhl og Christina Fomsgaard 
Planteudvalg: JF, KC, og flg. beboere Peter Storgaard og Pernille Buhl samt dialog med viceværterne 
Bygherreudvalg: FVK, JF og ET 
 
Øvrige ”hængepartier” blev enstemmigt udsat til næste bestyrelsesmøde. 
 
Referater: udarbejdet inden for en uge fra mødedato og tilbagemelding via mail hurtigst muligt, dog senest 
3 uger fra mødedato, fordi referatet skal offentliggøres senest efter 4 uger fra mødedato. Har man ikke 
meldt tilbage inden for de 3 uger, er referatet per automatik godkendt af vedkommende. Referatet 
underskrives på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde og arkiveres hos formanden. 
 

Konklusioner 
  Sekretæren udarbejder referatet og rundsender det til den samlede bestyrelse, inkl. suppleanter. 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 



referat 
 ET  

Ad. 3: Renovering, planteudvalg, vandsagen, TV-internet, vaskehuset 

Diskussion 
Renovering: Det er kommet til formandens kendskab, at formanden for SB’s hovedbestyrelse tegner et 
skønmaleri af forløbet af renoveringen på flere af de øvrige afdelingers afdelingsmøder. Det er beklageligt, 
at man vælger ikke at referere det reelle forløb; men det er desværre, hvad vi må forvente. Beklagelig vis. 
Administrationen har trods den stærkt kritiske beretning fra den forrige bestyrelse tilsyneladende ikke 
valgt en anden og strammere kurs over for hovedentreprenøren og rådgiver Sahl. Afdelingen står, som det 
er nu, tilbage med et meget stort efterslæb i forhold til mangeludbedring og udbedring af skader påført 
afdelingens bygningsmasse i forbindelse med renoveringen. Hvem skal betale? Ikke os som beboere, det vil 
vi ganske enkelt ikke acceptere. 
Planteudvalg: Er etableret. Bestyrelsesmedlem indkalder til udvalgsmøde ASAP, men er ikke født formand. 
Vandsag: FLS er fortsat ankermand på sagen. Der er ikke noget nyt p.t. Orienterer den øvrige bestyrelse, 
når der sker noget i sagen. SB har efter lang periode endelig svaret kommunen og vi afventer reaktion fra 
samme. 
TV/Internet: afventer udspil fra SB. Rykkes hvis ikke der sker noget i sagen inden for kort tid. 
Vaskehuset: Nedlægges som vedtaget ved udgangen af indeværende kalenderår, forudsat at alle der 
ønsker det, har fået installeret en vaskesøjle. Det er administrationens opgave at løse opgaven 
 

Diskussion 
 

 Ansvarlig Deadlinedatoer 

   

Ad. 4: Nye arbejdsopgaver: Legeplads, asfaltering, tilfredshedsundersøgelse, 1 års gennemgang 

Diskussion 
Legepladsudvalg: Er etableret. Bestyrelsesmedlem indkalder til udvalgsmøde ASAP, men er ikke født 
formand. 
Asfaltering: Det skal undersøges hos myndighederne, om der stilles krav til udformning af vejbump, hvis vi 
vælger at modificere de nuværende. Hvis det kræves, at bumpene skal overholde de nye krav, kan det få 
indflydelse på den kommende beplantning. Udvalg nedsættes på næste bestyrelsesmøde. 
Tilfredshedsundersøgelse: FVK, BB og ET udarbejder et oplæg til undersøgelsen og rundsender det til den 
øvrige bestyrelse. Det er desværre en på kedelig baggrund, at vi har valgt dette tiltag, fordi 
tilbagemeldingerne på bygherreudvalgsmøderne har efterladt et indtryk, der ikke står mål med de reelle 
forhold i renoveringen. Vi forventer, at undersøgelse kan indgå som et partsindlæg ved 1-års 
gennemgangen. 
1 års gennemgang: Vi har en forventning om, at administrationen får den gennemført snarest i de første 
etaper, fordi det er i skrivende stund afleveret for mere end 1½ år siden. 

Konklusioner 
Asfalt: FVK tager kontakt til den person (Kaj), der gav udtryk for interesse i emnet på afdelingsmødet og 
Martin skal spørges, for at lodde om de vil deltage i arbejdet, herunder opstregning af P-pladser. 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

   

Ad. 5: Renovering og forbedring af hjemmeside 

Diskussion 



referat 
Alle var enige om, at der skal gøres noget ved afdelingens egen hjemmeside hurtigst mulig. BB nævnte en 
mulighed med en bekendt, der måske vil gå ind i opgaven. I samme ombæring skal vi have lavet en ny 
velkomstfolder med alle de nødvendige informationer a al den gamle ud daterede. 

Konklusioner 
 
 
 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

FVK, AH og ET koordinerer opgaven, men alle opfordres til at 
byde ind med ideer til indhold, design, brugerflade osv. 
 

FVK, AH og ET ASAP 

Ad. 7: 

Diskussion 
Ind til videre tager FLS sig af opgaven med velkomstblomst til nye beboere i afdelingen 
 

Konklusioner 
 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

FLS kontakter adm. Og får etableret samarbejdet FLS  

Evt. 

Diskussion 
 

 

 
 
 
Næste møde forventes at blive: 30. november 2016 kl. 19:00. 
Hvor: nr. 191 hos JF 
  
 
 
 
 
 
------------------------------            ------------------------------ 
 Frankie V Kristensen         Jens Fomsgaard 
 
 
 
 
------------------------------            ------------------------------ 
  Flemming L Sørensen      Arne Handberg 
  
 
 
 
----------------------------- 
     Erik Thestrup 
 
 


