
Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 
Referat af bestyrelsesmøde den 28. Oktober 2021 
 
Tilstede: Dorthe Madsen, Klaus Bech, Martin Wulff, Mikael Møller Jensen, Per Vagn Jensen, Peter 
Bogh, Rikke Langthin-Knudsen, Simone Paul 
Fraværende: Jakob Meyer-Holdt 
Referent: Klaus Bech 
 
A) Bestyrelsen aftalte følgende fordeling af poster, arbejdsopgaver, mm. for den kommende 
bestyrelsesperiode 
 
Generalforsamlingsvalgte poster: 
 
Formand: Peter Bogh, Næstformand: Klaus Bech, Kasserer: Per Vagn Jensen 
 
Udvalg: 
 
Driftsudvalg, som varetager:  
-Løbende vedligeholdelse af områdets infrastruktur, muren, mm.  
-Udviklingsarbejdet med elbilladestandere 
-Affaldsordninger (med hjælp fra Erik Hagelkjær, som inviteres til bestyrelsesmiddagen d. 7/2-2022) 
-Reparation af de (16) kloakfejl, som er afdækket af tv-inspektion. JL Engineering og DEAS opfordres 
til at give tilbud på rådgivning (udbudsmateriale, indhente tilbud, tilsyn med arbejdet) 
Medlemmer: Rikke Langthin-Knudsen, Simone Paul, Martin Wulff (formand) 
 
Forsyningsudvalg, som varetager: 
-Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for for infrastruktur - til indledende behandling/diskussion på 
næste GF. 
Medlemmer: Per Vagn Jensen, Mikael Møller Jensen, Rikke Langthin-Knudsen (formand) 
(Og Hans Henrik Kaaber fra området har tilbudt sin ekspertise) 
 
Servitutudvalg,  som varetager: 
-Løbende servitutsager 
-Rådgivning af husejere ifm servitutoverholdelse 
Medlemmer, Dorthe Madsen, Peter Bogh, Klaus Bech (formand) 
 
Kommunikations- og Webudvalg, som varetager: 
-Foreningens hjemmeside 
-Reskrive vedtægter så de afspejler de seneste vedtægtsændringer. 
-Undersøge mulighed for et fælles drev/dokumentarkiv for foreningen (evt. via DEAS administration) 
Medlemmer: Mikael Møller Jensen, Simone Paul (formand) 
 
Pladsudvalg, som varetager: 
-Udvikling af pladsen, som vedtaget på seneste GF. 
-Helhedsplanen, som ønskes vedtaget på næste GF. 
Medlemmer: Rikke Langthin-Knudsen, Simone Paul, Dorthe Madsen (formand) 
(Udvalget opfordres til at inddrage beboere i arbejdet, gerne beboere på pladsen) 
 
Jakob Meyer-Holdt kan på næste bestyrelsesmøde aftale at blive medlem af et eller flere udvalg. 
 
B) Øvrige beslutninger: 
 
Det blev vedtaget at foreningens udvalg gerne må indrage beboere (som ikke er medlemmer af 
bestyrelsen) i arbejdet. 
 
Det blev vedtaget at yde et tilskud til områdets juletræ. (Træet, fod og strøm, i alt ca 2000kr) 
 
Klaus Bech 
17/11-2021 


