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Bestyrelsesmøde afd. 9 Lindevænget 

20-06-2018 KL: 19 Hvor:   Jens Fomsgård (JF) 

Møde indkaldt af FVK 

Referent BB 

Deltagere 
 Jens Fomsgaard (JF),Frankie V.Kristensen (FVK)), Arne Handberg (AH) og Bjarne Bæk (BB)  

 Michael Andersen (MCA )  

Fraværende Erik Thestrup ( ET 

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

 

Ad. Pkt. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat underskrevet 

Konklusioner 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

Kopi til administrationen BB Efter underskrift 

Ad. 2 Økonomi 

Intet usædvanligt… 

 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

   

Ad. 3: Status igangværnede projekter.  

Krisk A. Beplantning 

-JF og Henrik har været på gennemgang i området og bevaringsværdige træer bliver stående. 

-Finjustering af beplantningstegning er gennemgået og godkendt af bestyrelsen d. 20/6-2018, hvorefter… Camilla fra SB informeres   

 og hun sætter projektet i gang 

 

B. Affaldsskure.  

-JF har indhentet foreslag på affaldsskure og vi undersøger nu fordele / ulemper ved de forskellige typer. 

 

C. Affaldsposer / Ræve 

-  der er observateret flere steder at beboere stiller affaldsposer udenfor hoveddøren 

Der skal henvises til beborerne at man kommer affaldsposerne i affaldscontaiberne for at undgå at ræven tager dem 
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D. Legeplads 

-Vi har modtaget forespørgsel fra Legepladsudvalget om der er evt. budget til Happening/ Festivas i forbindelse med  

Åbningen af legepladsen 

Arne undersøger sagen  

 

-Legepladsudvalget har forespurgt omkring en yderligere armering af legepladsen 

         -Afdelingsbestyrelsens holdning er at der ikke kan findes penge til dette da vi mener, 

          at vi har så mange resourcekrævende projekter f. eks. inddækning af affaldsspande m.m. 

 
 

 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

informationsbrev ET  

Ad. 4: Siden Sidst 

A. Inventar fra Renovering 

- efter renoveringen har vi i afd. et større lager af loftlamper og rullegardiner. 

Vi arbejder med at få disse ”væk/afsat” på en god måde 

 

B. Strømtilførsel af nuværende affaldsskure 

   - ved fjernelsen af affaldsskure arbejder vi på at få lukket den tilførende strøm , og gjort klar/standby til de nye kommer 

 

C. Affaldsskure 

- senest uge 33 SKAL affaldsskurene på Lindevænget være fjernet.  

   Vi udsender information om dette og samtidig information om arbejdshold.. FVK, JF, MCA mødes for dette 

  

 

 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

   

Ad. 5 Eventuelt 

A. Beboerforespørgsel 

- efter henvendelse fra beboer om afslag på ny håndvask, blev ellers lovet tidligere, undersøger vi nu sagen med SB 

 

B. You See 

-Vi undersøger status på vort nye projekt med You See..  

 

C. Trafikspejl  
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-ud for bolig nr. 261 & 263 forespørger vi SB om vi kan får opsat Trafikspejl (” gadespejl ” ) for bedre udsyn i svinget 

 

D. Basketballbanen 

- som opfølgning, undersøger vi status på manglende skilt v. basketballbanen med flg. Tekst: 

” Basketballbanen er forbeholdt beboerne på Lindevænget ” 

Konklusioner 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadlinedatoer 

   

   

 

 

Næste møde forventes at blive: 15-8- 2018 

Hvor: Hos Bjarne Bæk (BB)  kl. 19.00  

 

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

Frankie V Kristensen         Jens Fomsgaard 

 

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

  Bjarne Bæk        Arne Handberg 

 

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

     Erik Thestrup 


