
Referat, beboermøde d. 21. januar 2016 kl. 19.00 Lundeparken 3 
 

1. Valg af dirigent: Freddy 

2. Valg af referent: Børge 

3. Formandens beretning 

a) Nye LED-lamper i opgange 

b) Ny legeplads 

c) Dan har fældet træer, der var svækkede pga. sygdom 

d) Ny julebelysning: lyskæder i stedet for juletræer 

e) Oprydning i cykelskure 

f) Rutinemæssig udskiftning af varmerør (hvert 30. år) 

g) Grundvandspumpe skiftet 

Beretning godkendt 

4. Regnskab og budget 

a) Mogens redegør for regnskab. Overskud på 151.000 kr., især fra mindre ejendomsskat. De 

nedgravede containere er betalt ud med 44.000 kr. af overskuddet. 

Altanerne er færdigbetalt om 2 år. 52.000 kr. er brugt til fraflytninger. Der sker nogen 

uretmæssig vask i vaskeriet. Det forsøges løst med en særlig vaskenøgle, som vil kunne fås af 

varmemester Dan. Aftræk fra tørretumblere skal rettes op. 

b) Budget - Mogens redegjorde. Ingen huslejestigning til oktober. 

Budgettet vedtaget. 

5. Indkomne forslag 

a) Jonas og Kira:  

Forslag: tilladelsen til passe hund 14 dage om året ønskes erstattet af tilladelse i 5 uger om året 

For: 31 imod: 0 - vedtaget 

Forslag: det tillades at holde en indekat 

For: 12 Imod: 22  - forkastet 

Forslag: beboerlokalet ønskes røgfrit 

For: 40  Imod: 0  - vedtaget 

b) Lars: 

Forslag: vaskeriet er åbent alle dage fra kl.7 til kl. 21, undtaget dog de to nuværende lukkedage. 

Begrundet bl.a. i hensyntagen til folk med skæve arbejdstider. 

Afstemning: for: 30 imod: 12 - vedtaget 

6. Ordensreglement - ved Mogens 

Spørgsmål og svar om cykelparkering i anlægget: det er de langvarige parkeringer, der skal undgås. 

For: 36 Imod: 0 

Standardreglement. Har fået en opdatering. 

For: 40  Imod: 0  Godkendt. 

7. Valg til bestyrelsen 

a) Formand Lars: genvalgt 

b) Medlem Børge Nielsen: genvalgt 

c) Suppleant: Christian Andersen valgt 

8. Evt. 

Vinranker er pillet ned. Kan muren blive pænere? Svar: svært at undgå at ødelægge muren. 

Gløder fra grill-plads - kan de hegnes lidt ind, så gløderne ikke flyver? Svar: det vendes med Dan. 

Hvor længe er vi bundet af You-see? Svar: opsigelse kan gøres individuelt eller kollektivt. 

Lars informerede om mulig fiberløsning via Waoo. Mere følger hvis Waoo kan tilbyde et godt 

alternativ. 

 


