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Bestyrelsesmøde afd. 9 Lindevænget 

31-05-2017 KL: 19 Hvor: 191 (JF) 

Møde indkaldt af FVK 

Referent ET 

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

Fraværende Karina Clemmesen (KC) ved afbud 

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 

For at bestyrelsen kan følge omkostningerne, skal der anføres husnummer på posterne, der relaterer til samme. Ang. konto 115310 

hvad posteres der her? Bestyrelsen har en formodning om, at der posteres reparationer, der reelt skal henføres til renoveringen. 

Møde med administrationen hurtigst muligt 

 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

Kontakt til administrationen AH/FVK ASAP 

Ad. 3: Repræsentantskabsmøde 

Intet nyt under solen. Blev dog præsenteret for den kommende direktør Rene’ Skau Björnson (RSB). 

Møde etableres for at fremlægge afdelingens oplevelser med renoveringen. 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

Aftale møde med RSB FVK ASAP 

Ad. 4: Asfaltudvalg 

Diskussion 

Sættes gang i udvalget ved bestyrelsens repræsentant. Tjekke tidligere referat for at sætte navn. Det er måske formanden selv. Hvis 
ikke det er tilfældet, træder han ind. 

 

Konklusioner 

Det er nu udvalget skal på banen 
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Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

Indkalde til møde FVK ASAP 

Ad. 5: Legepladsudvalg 

Diskussion 

 Kan først sætte i gang i regnskabsåret 2018 efter kontakt til selskabets revisor grundet regnskabsreglerne. Desværre kan aftalen 
med leverandøren ikke effektueres. 

Konklusioner 

Koordinering med CA og administrationen 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

Afvente 2018 Bestyrelsen 2018 

Ad. 6: Beplantningsudvalg 

Diskussion 

Ingen ny status grundet arbejdspres. Tidsramme afhænger af afdelingens økonomi, som p.t. er presset på langtidsbudgettet ifølge 
CA. Primært fjerne belægning for derefter at så græs. Vore viceværter er særdeles presset, bl.a. af de mange fejl og skavanker der 
dukker op for øjeblikket og som hidrører fra renoveringen. Hovedentreprenøren vægrer sig kraftigt mod udbedring - et er ikke 
anderledes end under selve renoveringen – derfor skal arbejdet udføres af hjælp udefra. Ifølge det foreløbige oplæg bliver der 
plantet 6-8 træer i hver af gårdene. Bestyrelsen efterlyser en beløbsramme til den næste omgang plantning. 

Etablere en fast bålplads på græsarealet mellem bæk og sti. Gerne med et bålfad af hensyn til brandfare ved mangel slukning af ild. 
Skiltning ved basketball med teksten: ”Må kun benyttes af beboere i Lindevænget i følgende tidsrum fra kl. 09 til 22”. Tjekke 
husordenen. 

Tilladelse til drivhuse skal forelægges på næste afdelingsmøde. 

Konklusioner 

Afventer svar fra CA  ang. økonomi.  

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

Møde med CA og skilte fabrikeres. Bestyrelsen ASAP 

Ad. 7: Siden sidst 

Diskussion 

CA gennemgik langtidsbudgettet og gav udtryk en lidt anderledes holdning til det end VJ. Status på renovering/oprydning af 
området ved volden (CA). Er det ikke kommunens opgave at vedligeholde (slå græs)/pleje arealet eller er der indgået en aftale om, 
at det er afdelingens viceværters opgave. Ordlyd af evt. aftale efterlyses. 

FLS tilbød at udtræde af bestyrelsen, og det blev accepteret af den øvrige bestyrelse. 

 

Konklusioner 

 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

Kontakte CA for status 

 

 

FVK  
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  AD.  8:EVETUELT  

Diskussion 

Hjemmeside: tilbud på kr. 5.000,- for etablering denne (har lavet et oplæg bestyrelsen har kikket på). Leverancen omfatter design, 
funktionalitet og instruktion i brugen af samme. Leverandøren skal ikke have funktion som webmaster! 

Konklusioner 

Have accept til udgiften fra administration 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

Input til indhold (content) og design fra alle inkl. FLS Bestyrelsen Hurtigst muligt 

 

Næste møde forventes at blive: 21. juni 2017 kl. 19:00   

Hvor: FVK, nr. 223  

 

 

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

 Frankie V Kristensen         Jens Fomsgaard 

 

 

 

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

  Flemming L Sørensen      Arne Handberg 

  

 

 

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

     Erik Thestrup 
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