
 Lyngby Almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang 1

Afdelingsbestyrelsen

Referat af bestyrelsesmødet 25. juni 2013, kl. 19.00 i bestyrelseslokalet.

Deltagere: Ib Larsen (IL), Ulla Buchwald Larsen (UL), Henrik Bedsted (HB), Yvonne Engsig (YE).

Afbud fra: Frank Rytter Jacobsen (FJ), Stephanie Wiedekam (SW) Anne Lise Olesen (AO), 
Rasmus Bech (RB),

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 14. maj 2013

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Beboerhenvendelser

 Fliserne på fortove Ligustervænget og Grønnevej ligger meget ujævnt. Bestyrelsen vil gøre 
kommune opmærksom på dette og bede om udbedring af fortove. 

 Efter ønsker fra beboerne vil der i løbet af efteråret blive etableret en buksbomhæk langs 
offentlige p-pladsen ved hjørnet Abildgaardsvej og Grønnevej.

 
3. Siden sidst

 Vi vil udarbejde en skrivelse til alle beboer om, hvordan gulvafløbet i badeværelse og afløbet i 
køkkenet skal vedligeholdes af beboerne.

 Landskabsgruppen har udarbejdet et rapport på baggrund af gennemgangen af vores grønne 
området 16. maj 2013. Landskabsarkitekten beskriver i rapporten, hvor og hvilke planter og 
træer der skal beskæres, hvor der skal plantes nyt og hvordan vi bedst kan håndtere 
beboernes ønsker mht. det grønne område.

4. Renoveringsplaner for vor bebyggelse (Helhedsplanen)

LAB havde 20. juni 2013 indkaldt til et møde, hvor repræsentanter fra afdelingerne Solparken, 
Lystoftehuse og Sorgenfrivang 1, kunne diskutere fremlagte tilbud på ’Udkast til Helhedsplan / 
fase 1’ fra Rubow arkitekterne. Fra Sorgenfrivang 1 deltoge Ulla (UL) og Yvonne (YE) i mødet.
 
Fremlagte tilbud er meget ambitiøst. Det indeholder mange emner/aktiviteter, som bestyrelsen 
fra Sorgenfrivang 1 ikke har ytret nogen som helst ønske om at få gennemført, selvom emnerne
blev nævnt i tilstandrapporten af august 2011. Også bestyrelsen fra Solparken havde 
betænkninger til fremlagte tilbud.
Da LAB’s tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen ønsker at få udarbejdet hele rapporten, 
blev det aftalen, at prisen for udarbejdelse af ’Udkast til helhedsplan / Fase 1’ skal forhandles 
væsentlig ned og at den enkelte afdeling kun skal betale for den del af ’Udkast til helhedsplan / 
Fase 1’, som på et beboermøde bliver vedtaget, at der skal arbejdes videre med.



5. Status aktivitetslisten & nyt fra ejendomskontoret.

 HB gennemgik aktivitetslisten og oplyste at de fleste projekter afsluttes i løbet af august.
 HB har i uge 31 en aftale med en tømrer om at gennemgå garager for at danne overblik over 

omkostningerne for istandsættelse/vedligeholdelse af maling murværk mv.
 Trappetrin på vores indendørs kældertrapper får en ny gul markering i løbet af august 2013.
 I løbet af oktober indrettes der en ny sti til indgangen til ejendomskontoret.
 Klatreplanter langs facaderne plantes i løbet af oktober.
 HB har et møde med Renoflex for at gennemgå vores renovationsforhold.

Det sker ofte, at beboerne mister deres vaskekort. Det blev vedtaget, at et nyt kort fremover vil 
koste DKK 100,-. 

6. Budget/Økonomi. 

Vi afventer årsregnskabet for perioden 01.07.2012 – 30.06.2013.

7. Fortovenes tilstand omkring vor bebyggelse.

Behandlet under punkt 2.

8. Rapport om gennemført Sundhedseftersyn af vor bebyggelse.
 
Bestyrelsen, HB og Willy Hansen fra DAB vil i efteråret gennemgå tilstands rapporten.

9. Jubilæumsfest 

Invitationen til jubilæumsfesten er delt ud og lagt på SO1 hjemmeside.

10. Eventuelt

HB har lavet en aftale med firmaet LuxMondo for en gennemgang af lysforholdene.

11. Kommende møder

Næste møde tirsdag d. 20. august kl. 19:00 og tirsdag d. 24. september 2013 kl. 19:00.

Ib Larsen Ulla Buchwald Larsen

Yvonne Engsig (referent) 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.


