
Lyngby Almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang 1

Afdelingsbestyrelsen

Referat af bestyrelsesmødet, mandag den 13. februar 2013 klokken 19,00 i bestyrelseslokalet.

Deltagere:  Gertrud Jensen, (GJ) Frank Rytter Jacobsen,(FR) Ulla Larsen, (UL) Henrik Bedsted, (HB )               
Anne Lise Olesen, (AO)  Ib Larsen, (IL)  Gunni  Hjørdis Madsen, (GM) til kl. 20,30

Afbud:  Yonne Engsig, (YE)

            ****

1.  Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 9. januar 2013.                                               
Referatet blev godkendt at de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, med den ændring, under 
pkt. 5, således, - sidste repræsentantskabsmøde i LAB  (Lyngby almennyttige Boligselskab) at det 
var Steen Johansen der blev genvalgt som formand og Janni Rosendahl som næstformand.  

                   
2. Beboerhenvendelser.

- Ansøgning om dispensation for hundehold.                                                                                        
Beboeren har fået svar, at afdelingsbestyrelsen ikke kan give dispensation. Bedt beboeren om at 
fremsende det som forslag til det ordinære beboermøde, hvilket er sket. 

- Vort grønne område hhv. støj fra container ved ejendomskontoret.                                          
Omkring det grønne område er der gjort flere tiltag, dog udestår der stadig noget. Angående 
støj fra containeren midt om natten, har afdelingsbestyrelsen fremsendt forslag til det ordinære 
beboermøde, om vort ordensreglement, om at udvise hensyn samt tidspunkt bestemt brugen 
heraf. 

- Hunde i bebyggelsen.                                                                                                                                   
En beboer har via brev fra DAB, fået en Påmindelse om, at det ikke er tilladt at holde hund i vor 
bebyggelse.

3. Siden sidst.                                                                                                                                                            
Et indlæg fra LAB (Lyngby almennyttige Boligselskab) i Politiken vedr. Danske Bank, blev 
kommenteret af bestyrelsen.                                                                                                                                
Flere beboere og brugere af vort motionslokale har iagttaget at der er andre end vore beboere der 
bruger lokalet. (venner, familie m.m. tages med)  Bestyrelsen gør opmærksom på at det kun er 
beboere i husstanden der må bruge motionslokalet. Dette vil ejendomskontoret fremhæve ved den 
kommende nøgleombytning samt udlevere  kopi af ordensreglerne for motionsrummet .
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4. Behandling af indkomne forslag fra beboerne til ordinært beboermøde, onsdag den 27. februar. 
Der var indkommet 10 forslag til det ordinære beboermøde. Disse blev gennemgået og 
kommenteret. Et af forslagene medtages ikke, da forslagsstilleren ikke selv kan deltage i mødet. 
Dette er efterfølgende meddelt beboeren.                                                                                                        
De mange forslag vil fremgå af den endelige dagsorden som IL. har møde om med, Hans Henrik 
Barfoed, LAB, den 14.02. og som skal være beboerne i hænde senest den 20.02.2013.

5. Opgaver / praktiske forhold  ifm.  ordinært beboermøde, onsdag den 27. februar.                     
Følgende blev aftalt omkring opgavefordeling:                                                                                               
2 - 3 stykker,  registrer ankomne beboerne og udlevere stemmesedler, 2 stk. pr. bolig. 
Vedtægter/Reglement/stemmesedler og opdateret beboerliste, samt vand og øl. Opstilling af stole 
og borde samt diverse til AV-udstyr, HB/ejendomskontoret.

IL. fremsender forslag til bestyrelsens beretning, forud for mødet og til eventuel kommentering.  
Alle mødes kl. 18.00

6. Nyt fra ejendomskontoret herunder - Status-listen – (fast punkt).                                                          - 
- Fra Tilstandsrapporten kan nævnes, at der er udskiftet 205 køkkener og der resterer at blive 
renoveret 102 køkkener som er fra bebyggelsens start.  5 lejligheder var det endnu ikke muligt af få 
adgang til, så beboerne får brev herom fra DAB. 3 lejligheder var ej vedligeholdt og som der skal 
gøres noget ved og nogle steder er der diverse fugeskader.                                                                           
Alt i alt meget beskedent, set op imod vore 307 lejligheder.                                                                           
- Det indhentede tilbud på et eventuelt toilet ved motionslokalet beløb sig til ca. 250.0 tkr.                -  
Alle vore garager skal efterses for skader af vor tømrer. Brev tilgår til alle garagelejere.                           
- Rengøring af samtlige affaldsskakte iværksættes.                                                                                           
- Nyt låsesystem til motionslokalet er iværksat, blot mangler HB, at give brugerne besked herom.       
- De tidligere anvendte paraboler er nu afmonteret fra taget.                                                                Der 
skal tilføjes på statuslisten. De 2 affaldscontainerne ved beboerhuset udskiftes med 3 almindelige 
standard affaldsstativer.                                                                                                                    Maling af 
de indvendige kældertrapper med gul trinmarkering.                                                                  - En syg 
medarbejder forventes tilbage fra den 18.02.13 oplyste HB.                                                               - 
Ejendomsfunktionær, Hjalte, køres ind som ny afløser for HB. I dennes fravær.                                         
- Styregrej på den ene traktor er knækket og udbedres hurtigst muligt.                                                      
- Der er indkøbt en ny benzindrevet hækklipper, oplyste HB.                                                                       -  
Garagegården ved Abildgårdsvej har været uden lys længe, oplyste HB, dette er nu genetableret 
med nye lamper og de gamle lysstandere nedtages og der genbruges det der kan fra disse.                 
- Ved næste afdelingsbestyrelsesmøde, starter bestyrelsen med en rundgang i vort område for at se 
om behovet for lys er dækkende på vore gangarealer m.m. men også med det for øje at udskifte til 
eventuelle nye energibesparende lyskilder.                                                                      



7. Budgetopfølgning for perioden 1.07. - 31.12.2012. Vedlagt.                                                                         
Det fremsendte halvårsregnskab, fra DAB, og fremdatering til årets afslutning, gav ikke anledning til 
nogen bekymring og konklusion fra DAB var - Årets resultat er godt -. 

8. Budget/økonomi for perioden 1.07.2012 – 30.06.2013. (fast punkt)                                               
Regnskabet udgjorde ca. 7½ måned og viste at vi holder os indenfor det budgetterede.

HB, oplyste at der lovgivningsmæssigt var sket en sammenlægning af kontoerne, 115 og 116. Disse 
var reduceret til færre konti, så de fremover ej var så udspecificeret, som nu.

9. Eventuelt.                                                                                                                                                                 
Der var megen ros til aktivitetsudvalget af fastelavnsarrangementet fra de deltagne beboere.         
Og fra bestyrelsen og beboerne, megen ros til ejendomskontoret personale for den hurtige og fine 
snerydning der har foregået mange gange i vinterens løb.                                                                              
IL. sender mail til vor ejendomsinspektør, Willy Hansen i DAB, vedrørende boligforhold til Hjalte.      
Vi har så mange aktiviteter her i Sorgenfrivang 1, så ligesom andre boligforeninger, skulle vi prøve at 
profilere os via Boligbladet Boligen, oplyste IL.                                                                                      Det 
ene komfur skal udskiftes i vort beboerhus og ejendomskontoret undersøger stadig markedet for en 
noget større komfur.                                                                                                                                  Der er 
stadig fokus på hvem der lejer vort beboerhus (og ikke kun som ”stråmand”) og der gøres 
opmærksom på at lejeren SKAL være til stede ved arrangementet.

10. Kommende møder efter beboermødet.                                                                                                            
Næste møde blev aftalt til, onsdag den 20. marts 2013, kl. 19.00. HUSK – overtøj!!!!!       
DAB’s kommende repræsentantskabsmøde afholdes, tirsdag den 28. maj 2013 kl. 17.00.                
Vor bebyggelses 60 års jubilæum fejres, fredag den 30. august 2013 i og ved beboerhuset, hvad der 
skal ske, er endnu ikke planlagt.         

Mødet slut kl. 21.55

Gertrud Jensen Ulla Buchwald Larsen

Frank Rytter Jacobsen Ib Larsen, referent

Kopi til: LAB og Webmaster

IL, den 20.02.2013
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