
Grundejerforeningen Bagsværdlund 

Bestyrelsesmøde 
18. april 2018 

Deltagere: Dea, Gitte, Ida, Kasper, Martin, Morten, Qi og karsten 

1. Indkomne sager. 

a. Storskrald området  

Calum har tømt området, og kommunen har godkendt den ændring de vil foretage meget 

snart. Der er bestilt 2 ekstra pap container til lejlighederne. Vi har også snakket med 

kommunen om hvad der skal ske med afdeling syd, når det bliver indflyttet til august. 

b. Opkrævning det er lidt op ad bakke at få alle indbetalinger ind. Der mangler 18. Der sendes 

rykker ud på mail sidst på måneden.  

2. Opbevaring af dokumenter og kommunikation 

a. Box 

Alle dokumenter tilhørende bestyrelsen ligger på Box.com. Der sender en invitation ud til 

bestyrelsen så alle kan komme læse hvad der ligger. 

b. WhatsApp 

Gitte inviterer bestyrelsen. Alle er nu med på gruppen.  

c. Persondataloven 

Vi har ejernes navn, adresse, e-mail og telefonnummer liggende i et regneark under fanen 

box/adresser/. Vi har også de samme informationer liggende på Betalingsservice. Vi skal 

sikre at kun formand og økonomisk ansvarlig har adgang til disse informationer. På 

Betalingsservice er det pt kun formanden der har adgang. 

3. Bank – Betalingsservice. 

a. Jyskebank 

Rasmus, Gitte og Karsten har adgang. Rasmus er trådt ud af bestyrelsen, og fjernes fra 

adgangen. 

b. Nets 

Karsten har adgang til Betalingsservice, og det er fint indtil videre.  

4. Fordeling af opgaver. 

a. Næstformand Martin 

b. Referent Kasper 

c. Webmaster Dea 

d. Regnskab Gitte 

e. Kontakten til Calum Karsten 

f. Kontakten til kommunen Kasper / Morten 

g. Kontakten til SP-ejendomsservice Qi 

h. Kontakten til advokaten Karsten 

i. Legepladsudvalget Ida / Dea 

j.  

5. Andet 

a. Arrangement Mød din nabo 10.juni.2018 kl. 14:00 Dea 

b. Advokat – til hjælp med overtagelsen og Calum, samt parkeringspladsen. 

c. Hjemmesiden – Biled til hjemmesiden.  

6. Næste møde 23. maj 2018 – kl. 20:00 – hos Gitte, Granvej 25 

 


