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Lyngby Almennyttige Boligselskab 

Sorgenfrivang 1 

Afdelingsbestyrelsen 

************* 

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 14. maj 2013 kl. 19.00, i bestyrelseslokalet.  

Deltagere:                                                                                                                                                                               

Ulla Buchwald Larsen, (UL) Stephanie Wiedekam, (SW)   Rasmus Bech, (RB) Anne Lise Olesen,  (AO)                            

Ib Larsen, (IL)  

Afbud:                                                                                                                                                                                
Yvonne Engsig, (YE) Frank R. Jacobsen, (FR) Henrik Bedsted,  (HB)   

************ 

1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde, den 20. marts 2013.                                    
Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.  
 

2. Beboerhenvendelser.                                                                                                                                               
En beboer havde foreslået besparelser med den nye elbesparende LED enrgibelysning flere steder i 
vor bebyggelse. Svaret at bestyrelsen er godt i gang med en gennemgang heraf.                                                                       
En beboer efterlyste info når der eks. blev lukket for vandet, eksempelvis ved køkken/bad 
renoveringer. Havde stået indsæbet i badet. Ejendomskontoret tager dette til efterretning. 
 

3. Siden sidst.                                                                                                                                                              
- Nogle beboere har fået brev/påmindelse fra DAB vedrørende støj fra lejligheden og utidig adfærd 
på vort område.                                                                                                                                                                   
- De foretagne opgravninger på vort område foretages af DONG og vedrører deres modernisering af 
vejbelysningen samt mere power i vor transformatorstation. Bestyrelsen forventer i den 
forbindelse at samtlige fortove rundt om vort område bliver oprettet.                                                        
- UL og IL, har været på kursus hos DAB i deres bestyrelsesportal, hvor vi kan lægge referater, breve 
m.m. ind.                                                                                                                                                                   
- Alle bestyrelsens medlemmer skulle have fået omdelt det nye sæt langtidsbudget med de nyeste 
sammenlagte kontonumre på konto - 116xxx. 
 

4. Status – Aktivitetslisten – samt nyt fra ejendomskontoret. (fast punkt).                                                      
- Vor ejendomsassistent,  Jan Bidstrup, er langtidssygemeldt og en vikar, Alex er ansat indtil videre. 
- Energigruppen fra DAB havde aflagt ejendomskontoret et besøg og gjort OBS på at de kunne være 
behjælpelig med diverse energi tiltag i vor ejendom .                                                                                                                  
- Der opsættes nyt gelænder ved trappen mellem blok A og B nu.                                                                 
- 3 opgange, Ligustervænget 14 – 18, males i øjeblikket.                                                                                
- Diverse fliser på vore stier og gange rettes op i den kommende tid samt flere trapper bliver 
renoveret.  
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5. Økonomi/budget - perioden 01.07.2012 -  30.06.2013, ca. 10½ måned (fast punkt).                        
Der resterer 1½ måned af indeværende års budget. Konto 116xxx ser ud som om der ikke er 
anvendt særligt meget af de budgetterede midler. Årsagen kan være den ændrede konti 
opdelingen på denne gruppe, fra mange til væsentlig færre under-kontinumre.                                            
Efterfølgende har HB, oplyst at der var en del rekvireret rekvisitionsarbejder der havde gemt sigi 
forbindelse med omlægningen  og derfor ikke fremgik af budgettet. 
 

6. Nyt fra LAB (Lyngby Almennyttige Boligselskab).                                                                                          
LAB’s bestyrelse havde indkaldt til dette orienterende møde den 30.04.13 hvori IL, deltog.       
Mødet omhandlede bl.a. de planer som Lyngby Taarbæk Kommune har med hensyn til kommende 
varmeplan og energiforsyning i Kommunen, i en 80 sider rapport, Forslag til strategisk energiplan 
2013. Vort område er udlagt til varmeforsyning fra i/s Vestforbrænding.                                                         
Fra DAB var der indlæg om i/s Vestforbrænding’s historie samt fordele ulemper m.v.                                                                             
Sluttelig et indlæg fra firma Luxmondo om teknologi og anvendelse af seneste lyskilde – LED.       
HB, og IL , har kontaktet firmaet for et møde og en uforpligtende gennemgang af vor belysning, 
såvel inde- som udendørs.  
 

7. Orientering fra 60 års festudvalget .                                                                                                                                    
UL, refererede ud fra referatet fra 1. møde i udvalget, der fandt sted den 19. april.                    
Festligholdelsen er fastsat til fredag den 30. august og tidsrummet vil blive fra kl. 16.00 – 20.00 i og 
ved beboerhuset og vedrører KUN vore egne beboere.                                                                                                                                                             
Der vil være underholdning for børn og der vil blive trakteret med lidt mad samt drikkelse.                                                                                                                                              
Udvalget forventer at der deltager ca. 200 beboere.                                                                                           
Der er også arrangeret sang og musik.                                                                                                                   
Af fremmede inviteres KUN - LAB’s bestyrelse samt kontorholdet på Toftebæksvej.                                                                                       
Der informeres til beboerne midt i juni måned om arrangementet og igen midt i august.                             
Næste møde er aftalt til tirsdag den 11. juni 2013. 
 

8. Møde med LAB vedrørende vor renoveringsplan for Sorgenfrivang 1.                                                    
Mødet fandt sted den 13.05.13. UL og IL. deltog hos LAB sammen med byggeudvalget fra LAB’s 
bestyrelse samt repræsentanter fra DAB’s projektafdeling og arkitektfirma.                                        
Der var udarbejdet en rapport fra rådgivende ingeinørfirma A/S, Lars Ørtoft, af 26.03.2013.      
Denne var først modtaget en lille uge før mødet oplyste IL. så der havde ikke været mulighed for en 
grundig nærlæsning.                                                                                                                                         
Alle de elementer som vi fra bestyrelsen tidligere havde godkendt som vore;                                                  
– Konkrete fokuspunkter –                                                                                                                       
Bygningsdele:                                                                                                                                                                 
- Isolering af alle lofter                                                                                                                                             
- Udskiftning af alle vinduer til 3 lags energiruder                                                                                            
- Hulmursisolering, hvor dette kan lade sig gøre                                                                                                  
- Isolering af træpartier på altansiden                                                                                                                              
- Reparation af faste altankasser                                                                                                                            
VVS Installationer:                                                                                                                                                          
- udskiftning af radiatorer på altansiden –og overgang til 2 strengs system.                                                    
- Maling af altaner  (ikke medtaget i oprindelig rapport)                                                                                                                                                          
var omtalt, men ikke bearbejdet helt som vi  måske havde forventet.                                           
Konklusionen blev at man vender tilbage med noget konkret og et prisoverslag, som der forventelig 
kan afholdes et orienterende ekstraordinært beboermøde om i august/september, og resultatet 
heraf kan blive, at der så kan arbejdes videre med detailplanlægning.  
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9. Eventuelt .                                                                                                                                                       
Kampagnen fra BoligNet er slut og det vides ikke om det har givet flere abonnenter.                               
Vor afdeling får besøg af DAB’s direktion, Niels Olsen og Uffe Kjær, tirsdag den 25. juni 2013 fra kl. 
15.00 – 15,30, dem der har tid fra bestyrelsen deltager. Mødested ejendomskontoret.                    
Der er fællestransport til det årlige DAB Repræsentantskabsmøde, den 28. maj 2013. IL, sørger 
herfor, mødested busstop ved Grønnevej 250, kl. 16.00 præcis.                                                                                      
Der er aftalt Grøn gennemgang med DAB’s havekonsulent, Pernille, torsdag den 16. maj, kl. 09.00, 
hvor vi, dem der har tid, går gennem hele vort grønne område.                                                     
Rapport af vor gennemgang, fremkommer senere fra DAB.  
 

10. Kommende møder.                                                                                                                                                     
Der er ikke aftalt nye møder hen over sommeren og efteråret, grundet det store fravær til dette 
møde.                                                                                                                                                                      
Næste tidligere aftalte møde er, tirsdag den 25. juni 2013, kl. 19.00. 

 

Mødet slut kl. 21.35 

 

Ulla Buchwald Larsen   Stephanie Weidekamp 

 

Ib Larsen (referent) 

 

Kopi til:  

LAB  

 erik@gnigni@dk (webmaster)  


