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Referent: Mette Bøgel 

 

 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde 
onsdag den 22. september 2020, kl. 18:00  

(5/2020) 
 
 
 
 
afholdt i bestyrelseslokalet Heimdalsvej 25, 3600 Fr.sund med følgende deltagere 
 
Formand    Pia Ryborg  21, st.   
Best.medlem u. funktionstitel  Torben Christiansen 13, 1., tv.  
Best.medlem u. funktionstitel  Mette Bøgel  27, st. 
Best.medlem u. funktionstitel  Betina Frost Skovgaard 49, 1., tv. 
Best.medlem u. funktionstitel  Jørgen Vick  17, 2. th. 
Suppleant    Michael Kvistgaard 23, 2. tv. 
 
 
 
1 + 2.  
Pia bød velkommen, dagsordenen godkendtes og Mette valgtes til referent. 
 
 
3.  
Orientering fra formand 
 

• Elscootere kan parkeres i barnevognsrum 
 

• På lidt længere sigt vil behov for ladestandere til elbiler blive aktuelt – også i FAB. 
Jesper drøfter forholdet med leverandører og vender tilbage med forlods orientering. 

 
• Om det årlige beboermøde tillades afholdt primo 2021 (Covid-19 restriktioner) 

forventes dette ikke at finde sted før ultimo januar/primo februar, og vil da finde sted i 
et større lokale end i 2020. Nærmere information herom følger. 

 
• I Lundeparken er ibrugtaget nye målere, som medfører helt individuelle hensyn og 

fordele. Aflæsning er fjernaflæsning, som vi kender her i afdelingen. Nyt er, at 
afregning kan finde sted på baggrund af faktuelt aflæst forbrug pr. måned, og ikke som 
månedlig à conto betaling og én årlig opgørelse. Indeklima kan ligeledes måles, og 
målersystemet kan meddele, hvornår det er nødvendigt/optimalt at foretage udluftning. 
Bestyrelsen her i afd. 9 ser med stor interesse på dette nye alternativ til vort måler- og 
aflæsningssystem, og vil følge de kommende erfaringer i Lundeparken nøje. 

 
• På fællesmødet i august d.å. for afdelingsbestyrelserne på Heimdalsvej (afd. 9 FAB, 

højhuset Domea og nr. 51-81 Domea) besluttedes det, at gentage tidligere års 
tryghedsvandringer i år.  



Nærmere om dato, tid samt sted for tryghedsvandringens start følger. 
 
Opleves utryghedsfremkaldende/-skabende og/eller mistænkelig adfærd skal politiet 
kontaktes på 114.  
Politi-app’en udfases og samtlige borgere opfordres af politiet til i stedet at anvende 
politiets hjemmeside, hvorfra anmeldelse også kan foretages og/eller telefonisk rette 
henvendelse via 114.  
Nummeret 112 er fortsat udelukkende til alvorlige/akutte og helt uopsættelige 
hændelser. 

 
• Tilbud på nye hoveddøre til opgangene er modtaget.  

Det billigste tilbud (fremsat af 3Byg) er valgt 
Nærmere information om arbejdets start og estimerede varighed følger. 

 
 
4.  
Igangværende 
 

• Fibernet – pågår fortsat med bistand hos uvildig professionel rådgiver. Tilbud indhentes 
og det er aftalt, at de udbydere/virksomheder, der før afgivelse af tilbud ønsker at 
besigtige de fysiske rammer, rette direkte henvendelse til Johnny og Michael. 
 

• Affaldssortering – der resterer fortsat fornøden information om, hvorledes kildesortering 
i fremtiden skal håndteres for vort vedkommende. 
Jesper drøfter forholdet med Frederikssund kommune og vender tilbage til bestyrelsen.  

 
 
5. 
Årshjulet - Ingen aktuelle punkter. 
 
 
6.  
Legepladsudvalg – Betina og Mette har haft møde med Jesper. Såvel tidshorisont for etablering 
i et økonomisk perspektiv som mulige scenarier for billigste finansiering heraf er drøftet. 
 
Mulighed for supplerende tilskud til legepladser fra fonde drøftedes efterfølgende i bestyrelsen 
med henblik på yderligere minimering af udgifterne til legepladser.  
 
 
7.  
Eventuelt 
Jørgen orienterede om aktuel status på sit arbejde med mødeevaluering.  
 
 
8. 
Næste bestyrelsesmøde finder sted den 20. oktober d.å. kl. 17:00 i bestyrelsens lokale 
Heimdalsvej 25, 3600 Frederikssund. 
 
 
 

På vegne bestyrelsen for afd. 9 
Formand Pia Ryborg 

 
 
 


