
 Lyngby Almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang 1

Afdelingsbestyrelsen

Referat af bestyrelsesmødet 20. marts 2013, kl. 19.00 i bestyrelseslokalet.

Deltagere: Ib Larsen (IL), Frank Rytter Jacobsen (FJ), Stephanie Wiedekam (SW), Ulla Buchwald 
Larsen (UL), Anne Lise Olesen (AO), Rasmus Bech (RB), Henrik Bedsted (HB), Yvonne Engsig 
(YE).

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 13. feb. 2013

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Evt. udestående fra det ordinære beboermøde 27. feb. 2013

Velkommen til vores nye bestyrelsesmedlem Stephanie Wiedekam og suppleant Rasmus Bech.

Der var et flot fremmøde til beboermødet. Bestyrelsen blev enige om, at vi vil forsøge at fobedre 
mødestrukturen og mødekulturen for fremtidige beboermøder.
Forslagene vedtaget på beboermødet bliver snarest tilføjet Ordensreglementet for Sorgenfrivang 1. 

3. Beboerhenvendelser

 Udendørstrappe ved Blok A forsynes med et gelænder.
 HB indhenter et tilbud til forskønnelse af den nedlagte legeplads. Følgende forslag var på 

bordet: urter i højbede samt nogle frugtbusker eller en petanquebane.

4. Siden sidst

 På et møde hos LAB har det været frem, at det er en personalepolitik, at medarbejdere ansat i 
boligselskaberne får den nødvendige efteruddannelse i håndtering af, og kommunikation med 
beboere.

 LAB har indkaldt til møde mandag d. 13. maj 2013, omhandlende vores renoveringsplan. Vi 
er 3 selskaber der skal til møde: Solgården, Lystoftevænge og Sorgenfrivang 1.
 Køkkenrenovering: Ældre køkkener rives fremadrettet kun ned i samråd med den nye lejer.

5. Status aktivitetslisten & nyt fra ejendomskontoret.

En del af opgaverne fra aktivitetslisten udføres så snart sneen og frosten er væk.
HB meddeler at en beregning på nedbringelse af omkostningerne i forbindelse med affalds-
håndtering er på vej.



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

Der var spørgsmål vedr. rekvisitionsbeløbet på konti 116250 & 118130, som HB vil undersøge og 
få en forklaring på.

7. Grøn gennemgang med DAB’s havekonsulent i april/maj

HB aftaler et møde med Pernille Bertelsen, landskabsarkitekt fra DAB’s Landskabsgruppen.

8. Beboerhusets anvendelse af ikke beboere.
 
Bestyrelsen kommer efter en kort diskussion frem til, at der ikke skal ske ændringer i reglerne for 
udlejning af beboerhuset.

9. Jubilæumsfest /  festudvalg nedsættes.

Sorgenfrivangs 60 års jubilæum fejres fredag d. 6. september 2013 (fra kl. 15:00). Ulla (UL) vil 
samle et festudvalg. Bestyrelsen har aftalt et rammebeløb på 30.000,-.

10. Eventuelt

Nyt komfur til beboerhuset installeres fredag d. 22 marts.
HB bestiller en ny vimpel til beboerhusets flagstang, samt sørge for hovedrengøring af 
beboerhuset inden sommerferien (juli 2013)

11. Kommende møder

Næste møde tirsdag d. 14. maj og tirsdag d. 25. juni 2013 kl. 19:00.

Ib Larsen Ulla Buchwald Larsen

Frank Rytter Jacobsen Yvonne Engsig (referent)

Stephanie Wiedekam 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.


