
Lyngby Almennyttige Boligselskab
Sorgenfrivang 1.

Referat af ordinært afdelingsmøde
27. februar 2013 kl. 19:00

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg.

Hans Henrik Barfoed fra DAB blev valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutnings-dygtigt.

Som referent blev valgt Yvonne Kahmann Engsig.

Stemmeudvalg: Annette Andersen, Flemming Hoffmann, Regitze Victor, Torben Lohfert.

Der var registreret 113 lejemål med 2 stemmer / lejemål = 226 stemmer.

2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste afdelingsmøde.
 Formand Ib Larsen fremlagde bestyrelsens beretningen.

Vedligeholdelse og reparationer
 Tagrende på blok A er udskiftet. 
 Løbende er der blevet rettet op på områdets fliser og på stisystemerne, samt trapperne.
 I år er der blevet malet tre opgange og der er afsat midler til at male andre opgange som også 

trænger til vedligeholdelse.
 For første gang i byggeriets historie er alle udluftningskanalerne i lejlighederne blevet renset.
 Nye køkkener er sat op i de lejligheder, hvor køkkenet ikke var renoveret siden det blev bygget 

i 1952/1954. Der er stadigvæk 107 ældre køkkener, som vil blive renoveret  i takt med, at en ny
lejer flytter ind eller hvis nuværende lejer ønsker en renovering.

Grønne områder
To gange årlig gennemgår ejendomsmesteren og nogle fra bestyrelsen sammen med 
landskabsgruppen fra DAB vores grønne område for at få råd og vejledning til beskæring og ny 
beplantning. Der er fældet et par store fyrretræer ud mod  Grønnevej, samt plantet nye træer og 
busker. Til fællesområdet er der indkøbt nye haveborde med faste bænke og lejepladsen ved 
beboerhuset er renoveret.

Sundhedseftersyn
Ejendomsmester har gennemført sundhedseftersynet af 302 boliger i efterår/vinter 2012/2013.  
DAB vil påtage sig opgaven at få adgang til de sidste 5 lejligheder, hvor det ikke var muligt for 
ejendomsmesteren at udføre et eftersyn. Tre lejligheder kræver en større renovering grundet 
manglende udluftning og i nogle lejligheder skal der efterfuges. 

Helhedsplanen
Arkitektfirmaet Rubow udarbejdede en Helhedsplan for Sorgenfrivang 1. Rapporten blev i august 
2011 sendt til LAB. På mødet 8. november 2012 med LAB, Rubow, ejendomsmester og 
bestyrelsens formand og næstformand opnåede man enighed om nogle fokuspunkter. Der er 
indkaldt til et nyt møde 5. marts 2013, hvor vi håber, at få klarlagt, hvad vi kan få udført i Sorgenfri-
vang 1 og hvordan det kan finansieres.
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Diverse
 Aftalen med Bolig:net er blevet genforhandlet for en ny tre årlig periode.
 Med stor hjælp fra Erik Kristensen er det lykkedes at få Sorgenfrivang 1. hjemmesiden 

(www.sorgenfrivang1.dk) til at fungere igen.
 Der er mange beboeraktiviteter med mange deltagende beboer. Bestyrelsen vil gerne sige tak 

til aktivitetsudvalget og alle de frivillige, som lægger et stort arbejde i at arrangere aktiviteterne. 
Af aktiviteterne kan der nævnes: billardklub, kortklub, håndarbejdsaktivitet, en månedlig 
MADdag, bankospil, juletræsfest og fastelavnsfest. 

3. Fremlæggelse af regnskab for perioden 1. juli 2011 – 30 juni 2012
Det realiserede regnskab var fremsendt til alle beboerne forud for afdelingsmødet. Regnskabet, 
som kun er til beboernes orientering, udviser et underskud på DKK 70.855,-. Underskuddet 
overføres til underskudssaldo. Saldoen afregnes over de kommende tre driftsbudgetår. Det 
realiserede regnskab blev taget til efterretning.

4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for perioden 1. juli 2013 – 30. juni 2014.
Formanden Ib Larsen belyste huslejestigningen på 1,95% gældende fra 1. juli 2013. Budget for 
perioden 1. juli 2013 – 30. juni 2014 blev vedtaget. 

5. Indkomne forslag. 
Alle forslag fra beboerne var fremsendt sammen med mødeindkaldelsen.

Forslag A: Fældning af lærketræer.   
Forslaget blev efter en kort diskussion trukket tilbage.

Forslag B1:  Ændring af ordensreglement.
Forslaget om at ændre ordensreglementet, så det tillades at sætte én (1) barnevogn i 
indgangspartiet ved trapperne mellem kælderdøren og starten på trapperne.
Forslaget blev efter en afstemning vedtaget. Ændring skrives ind i ordensreglementet.

Forslag B2:  Sliske på kældertrapper.
Forslaget blev trukket tilbage.

Forslag C: Dørtelefoner. 
Dirigenten foreslog, at der skulle stemmes om:
1: Om der skulle indhentes nye tilbud på etablering af dørtelefoner. 
2: At etablering af dørtelefoner vil kunne påvirke huslejen.
Forslaget blev stemt ned.

Forslag D: Udskiftning af vinduer. 
Forslag stiller trak forslaget tilbage, med henvisning til oplysninger om Helhedsplanen.

Forslag E: Hundehold.
Forslagstiller forklarede baggrunden for forslaget. 
Bestyrelsesformand Ib Larsen bad medarbejderen fra DAB, Hans Henrik Barfoed, om at fortælle 
om DABs erfaring med hundehold i boligerne. Desværre konfronteres DAB mest med negative 
erfaringer, når det drejer sig om hundehold i lejeboligerne.
- Der stemtes om et ændringsforslag om tilladelse til at have én (1) hund pr. husstand.    
  Forslag blev stemt ned.

2



- Der stemtes om tilladelse af at holde en mindre hund pr. husstand.
  Forslaget blev stemt ned.

Forslag F1: Ændret praksis i forbindelse med udskiftning af køkkener
Forslaget om at der fremover ikke udskiftes køkkener i forbindelse med flytninger. Beboerne skal 
dog fortsat have mulighed for at få finansieret deres ønske om et nyt køkken gennem afdelingen 
som hidtil.
Forslaget blev vedtaget med stort antal stemmer.

Forslag F2: Kvalitetskrav i forbindelse med udskiftning af køkkener.
Forslag om, at der skal sættes kvalitets krav til de nye køkkener der fremover laves i afdelingen. 
Forslaget blev vedtaget.
Bestyrelsen vil sørge for at formulere kvalitetskrav for etablering af nye køkkener.

Forslag G: Ude katte.
Der stemmes om det skal være tilladt at katte, som er kastreret, som har en halsbånd på og er 
under opsyn, skal have lov til at gå frit omkring.
Forslaget blev stemt ned. 

Forslag H1: Begrænsning af støjende adfærd i forbindelse med leje af beboerhuset.
Der stemmes om ændringsforslaget, at musikken fra beboerhuset skal standses kl. 24:00.
Forslaget blev stemt ned.

Forslag H2: Anvendelse af musikanlæg i forbindelse med leje af beboerhuset.
Der stemmes om forslaget om at der ikke må anvendes andre musikanlæg end det installerede.
Forslag blev vedtaget.

Dirigenten gjorde opmærksom på at ansvaret for festen ligger hos den beboer, der lejer huset.

Forslag I: Ændring af ordensreglement.
Forslag om anvendelse af den aflåste container som står bagved ejendomskontoret. 
Ændringsforslaget om at der kun må lægges affald – ej køkkenaffald - i containeren mellem kl. 
8.00 og kl. 20.00.
Forslaget vedtages.

6. & 7. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
På valg var Frank Jakobsen og Yvonne Engsig. Begge var villig til at fortsatte som 
bestyrelsesmedlem. Nævnte kandidater blev valgt for en periode på 2 år.
Stephanie A. Wiedekam blev valgt til bestyrelsesmedlem for en periode på 1 år. 

8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 
Følgende 2 beboere blev valgt i rækkefølge for 1 år, således at 1. indtræder først i tilfælde af 
frafald i bestyrelsen og så fremdeles:
1. Anne Lise Olesen.
2. Rasmus Bech

9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer/suppleanter.
Afdelingsbestyrelsen har tidligere besluttet, at afdelingsbestyrelsen vælger medlemmer til 
selskabets repræsentantskab.
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10. Eventuelt
Formanden Ib Larsen takkede Gertrud Jensen for hendes mange års arbejde som kasserer i 
bestyrelsen for Sorgenfrivang 1, samt bestyrelsen og ejendomskontorets personale for godt 
samarbejde i året.
Sluttelig takkede formanden dirigenten for god styring og et vel gennemført afdelingsmøde.
Dirigenten sluttede afdelingsmødet kl. 22.30. 

Dato: Dato:

_________________________________ __________________________________

Hans Henrik Barfoed, dirigent Yvonne Kahmann Engsig, referent

Afdelingsbestyrelsen for Sorgenfrivang 1, konstituerede sig efter mødet og har nu denne 
sammensætning:

Formand Ib Larsen
Næstformand Yvonne Kahmann Engsig
Kasserer Ulla Larsen
Bestyrelsesmedlemmer Frank Rytter Jacobsen

Stephanie A. Wiedekam
Suppleanter 1. Anne Lise Olesen

2. Rasmus Bech

Først kommende møde i afdelingsbestyrelsen er onsdag d. 20. marts 2013 kl. 19.00.
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