
Frederikssund d. 24. januar 2019 

 

Referat af beboermøde afd. 14 - Lundeparken 
torsdag d. 24. januar 2019, beboerlokalet Lundeparken 3 

Mødet begynder kl. 19.00 

Lars formand byder velkommen.  

1. Valg af dirigent 

Suppleant Allan vælges 

2. Valg af referent 

Børge fra bestyrelsen vælges 

3. Der er repræsenteret 21 lejemål ved mødet 

4. Formandens beretning ved Lars 

- Service på pumpebrønd 

- Malet striber på parkeringsplads 

- Tilbud på trappe til Færgeparken 

- Bredbånd - afstemning til ca. maj om kollektiv eller individuel abonnementsaftale 

5. Regnskab og budget ved Jesper 

Regnskab, Lundeparken: underskud 11 357 kr.  

Forbrug 

Vand steget 110 000 kr. 

Renovation steget 50 000 

Renter faldet med 25 000 kr. 

Henlæggelser - sidste år 764 000 - i år 1 014 000 kr. 

5146 kr./bolig benchmarking 7840 kr./bolig 

Egenkontrol: 4-årige planer 

Effektivitetstal: fx energi: 58, vaskeri. 

Jesper: 

1. januar 2022 skal laves tilstandsrapport - besparelsespotentiale kan udpeges 

Regnskab taget til efterretning. 

 

Budget:   

Renovation stiger lidt 

vandafgift stiger  

Vaskeriet falder lidt 

 Alt i alt ingen huslejestigning 

Budget vedtaget 

 

6. Indkomne forslag 

 

a) Forslag om brevafstemning om indekat fra Søren og Sif, Lundeparken 1, 1. tv 

For brevafstemning:  0      Imod brevafstemning:    overvældende flertal 

Forslag nedstemt   
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b) Forslag om  

 

1) Bænk v. parkeringsplads til at bruge når vi venter på transport 

For:   20  Imod:  13 - ved cykelskur    - 2 stemmer pr. lejemål 

Forslag vedtaget 

Ikke helt enighed om placeringen. Dan bestemmer. 

2) Husdyr kat ved brevstemning - er nedstemt med stort flertal se punkt a) 

3) Vandmålere    Ja:  0  -  Forslag nedstemt 

4) Vaskeri samme system som de har i Maglehøjpark - ingen ved hvad det drejer sig om. 

Forslag afvist 

5) Stativ til at banke tæpper      Ja:   0    Forslag nedstemt 

Forslag fra Connie Holst, Lundeparken 8, 1. th - er ikke til stede 

c) Forslag om 

1) Elektronisk varmemåler, der kan fjernaflæses 

Pris, Jesper:  80 - 90 000 kr. plus moms 

Ja:   40 Nej:   0 Stemmer ikke:  4   (2 stemmer pr. lejemål) 

Forslaget er vedtaget  

2) Elektronisk kort til vaskeri, så man kan se hvor meget der bliver vasket og hvem der vasker 

Priser:  Jesper: 37 000 kr. i engangsydelse. Mange boligafdelinger har det. Og der kan 

spares meget. 

Lars: det skal fungere nogenlunde som i dag 

Ja:   32 Nej:  -   Stemmer ikke:   4 (2 stemmer pr lejemål) 

Forslaget er vedtaget 

Forslag fra Lars Ryberg, formand 

7. Valg til afd. bestyrelsen 

 

A: Christian Andersen er på valg - Allan vil gerne, Christian også. 

Afstemning, 2 stemmer pr lejemål: 

Christian:  3 Allan:   35 Blanke:  5 Ugyldig:  1 Allan er valgt 

B: Valg af suppleant: Rene Andersen, nr. 8, 1. tv   er valgt 

C: Valg af suppleant:   ingen 

 

8. Eventuelt 

Spørgsmål til Yousees gratis box. Man kan fravælge kanaler og tilvælge kanaler. 

Man skal have grundpakken for at få boksen. 

 

9. Smørrebrød kl. 20:25 


