
 Lyngby Almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang 1

Afdelingsbestyrelsen

Referat af bestyrelsesmødet 9. januar 2013, kl. 17:00 i beboerhuset.

Deltagere: Ib Larsen (IL), Gertrud Jensen (GJ), Frank Rytter Jacobsen (FJ), Ulla Buchwald Larsen 
(UL), Anne Lise Olesen (AO), Yvonne Engsig (YE).

Deltager fra DAB: Helle E. Werchmeister.

Afbud fra: Henrik Bedsted (HB), Gunni Hjørdis Madsen (GHM).

1. Gennemgang og fastlæggelse af næste års budget 2013 / 2014 med DAB.

Budgetforslag for perioden 1.juli 2013 til 30 juni 2014 blev gennemgået sammen med 
regnskabsmedarbejder Helle E. Werchmeister (HEW) fra DAB. HEW belyste og forklarede 
budgettet og vi kom frem til et budgetforslag, som vil blive fremlagt på afdelingsmødet 27. feb. 
2013. 

2. Samvær med DAB

Der var en uformel drøftelse af arbejdsgangen for registrering af forventede udgifter og registrering 
af den endelig udgift bl.a., hvordan vi i fremtiden kan gøre dette endnu bedre, sådan at 
regnskaberne, som fremlægges for bestyrelsen, afspejler virkeligheden.

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 21. november 2012.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

4. Beboer henvendelser & beboerforhold 

Det var dejligt at modtage en henvendelse fra en beboer med tak, fordi støjen fra varmecentralen 
nu endelig er fjernet. En anden beboer var glad for at have fået udskiftet et gammelt køleskab.

Uhensigtsmæssig støj fra en beboer håndteres af DAB.

5. Siden sidste møde

IL refererer kort fra sidste repræsentantskabsmødet som blev afholdt 6. december 2012. 
Jannie Rosendahl blev valgt til formand og Steen Johansen til næstformand.

6. Budget/Økonomi. Budgettet for perioden 01.07.2012 – 30.06.2013 

Vi vil bede HB om at oplyse bestyrelsen, hvis evt. rekvisitioner ikke fremgår af fremlagte regnskab.

7. Status på aktivitetslisten

 Henrik (HB) var desværre sygemeldt og derfor blev aktivitetslisten ikke gennemgået.



 Affaldshåndtering: Vi vil bede beboerne om at aflevere aviser og brugt glas i de containere som 
kommunen har stillet op. Dette vil spare ejendomsfunktionærer for en del arbejd i.f.m. 
oprydning af skralderummet. 

8. Ordinær afdelingsmøde onsdag d. 27. feb. 2013.
 
 Bestyrelsesmedlemmer på valg: Frank (FJ) og Yvonne (YE).
 Suppleanter på valg: Gunni (GHM) og Anne-Lise (AO).
 Gertrud Jensen (GJ) fratræder.
 Bestyrelsen vil ikke fremlægge  et forslag om toiletfaciliteter ved motionsrummet til kommende 

møder. Forslaget må komme fra en beboer.

9. Aktiviteter

Dato forslag til 60 års jubilæum SO1: 6. september 2013. Endelig dato meldes ud senere. 

10. Mødedatoer 2013

Næste bestyrelsesmøde:
Onsdag d. 13. februar 2013 kl. 19:00

Ordinært afdelingsmøde: onsdag d. 27. februar 2013.

Ib Larsen Gertrud Jensen

Frank Rytter Jacobsen Yvonne Engsig (referent)

Ulla Buchwald Larsen Kopi til: LAB

Kontakt adresse: 
Breve til bestyrelsen kan du sende til bestyrelsens mailadresse: bestyrelsen@sorgenfrivang1.dk
eller du kan aflevere brevet i ejendomskontorets brevkasse.


