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Bestyrelsesmøde afd. 9 Lindevænget 

15-08-2017 KL: 19 Hvor: 221 (FVK) 

Møde indkaldt af FVK 

Referent ET 

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

Fraværende Karina Clemmesen (KC) 

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 Afløser for udtrådt medlem 

Da BB var eneste suppleant, der var mødt frem til bestyrelsesmødet og har hyppigst af de 2 suppleanter, blev BB valgt til den 
vakante plads. 

 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

Kontakt til administrationen Via referat  

Ad. 3: Økonomi 

Intet unormalt bortset fra et enkelt lejemål, der efter fraflytning står med en skyldig saldo på kr. 155.000.  

Bestyrelsen efterlyser regnskabet fra renoveringen og status på grundkøb. 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

   

Ad. 4: Asfaltudvalg 

Diskussion 

Udvalget har Formand og 2 beboere Martin og Kaj) har været rundt i afdelingen for at vurdere status. Der er nogle steder, der 
kræver en forbedring. Martin, der til daglig arbejder i asfaltbranchen, havde en del konstruktive forslag og havde lavet et overslag 
omkostningerne. Gerne etablering af mindst 6-8 p-pladser, opstregning af p-båse. Undersøge om der er lovkrav til 
trafikdæmpninger på private veje. Hvis ja, skal gældende lovgivning overholdes og etableres nye dæmpninger. Måske blot en enkelt 
på hver stikvej. 

Kantsten, der er blevet skæve ved kørsel med lastbilen (med kran og tagsten) ind på græsarealerne skal rettes op for EMRs regning. 
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Konklusioner 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

Udvalget skal mødes med Camilla (CA) FVK ASAP 

Ad. 5: Landsbyggefonden 

Diskussion 

FVK havde lavet et udkast til brev til LBF, som alle gik ind for såvel indhold som ordlyden. ET renskriver brevet og sender det til 
bestyrelsen. 

Møde med den nye direktør ultimo august eller primo september og inden afdelingsmødet. 

Konklusioner 

Koordinering med CA og administrationen 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

FVK kontakter direktøren FVK ASAP 

Ad. 6: Hjemmeside 

Diskussion 

Intet nyt, afventer afdelingsmødet 

Konklusioner 

 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

 Bestyrelsen Ultimo september 2017 

Ad. 7: Afdelingsmøde 

Diskussion 

Udarbejde bestyrelsens årsberetning. Indsende forslag vedr. hvilke plader, der kan anvendes til overdækning i haven. Vort forslag 
til dirigent er igen Gert Bramsen, hvis han accepterer forslaget at stille sig til rådighed. 

 

Konklusioner 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

Kontakte CA for status FVK  

  AD. 8:SIDEN SIDST 

Diskussion 

Vaskemaskine har siden før sommerferien stået ud for bryggersdøren ved 169. Palle kontakter beboeren. 
Igen brød på plænen i afdelingens nordøstlige hjørne. Skal stoppes, da det blandt andet trækker rotter til og andet utøj og så er det 
heller ikke tilladt ifølge husordenen af samme årsag. 

YouSee kontrakt: udløb dato og hvad så. Info til beboerne om deres muligheder. 
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Konklusioner 

Opfølgning på YouSee 

HANDLINGSPUNKTER AN SVARLIG DEADLINEDATOER 

 Bestyrelsen Hurtigst muligt 

  AD. 9: EVENTUELT 

Diskussion 

Afdelingsmøde 11/9. Bestyrelsesmøde 1/9 for at drøfte indkomne forslag. 

Alle bestyrelsesmedlemmer på valg er villig til genvalg. 

Konklusioner 

HANDLINGSPUNKTER AN SVARLIG DEADLINEDATOER 

 Bestyrelsen  

 

Næste møde forventes at blive: aftales efter afdelingsmøde 

Hvor: aftales efter afdelingsmøde  

 

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

 Frankie V Kristensen         Jens Fomsgaard 

 

 

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

  Bjarne Bæk        Arne Handberg 

  

 

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

     Erik Thestrup 

 


