
 Lyngby Almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang 1

Afdelingsbestyrelsen

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

Deltagere: Ib Larsen (IL), Ulla Buchwald Larsen (UL), Stephanie Wiedekam (SW) Anne Lise 
Olesen (AO) Henrik Bedsted (HB), Yvonne Engsig (YE).

Afbud fra: Frank Rytter Jacobsen (FJ), Rasmus Bech (RB),

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 25. juni 2013

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Beboerhenvendelser

 Ingen.

 
3. Siden sidst

 Vi vil kontakte LAB og bede om en gennemgang af udlejede garager, for at finde ud af om alle 
som har lejet en garage også har en registreringsattest på et køretøj, som tilhører beboerne på
lejemålet.

 Også udlejede ekstra kælderrum skal registreres.
 Borgermødet afholdt 13. august 2013 vedrørende helhedsplanen for Sorgenfri torvet og 

omegnen har været en god oplevelse. Den offentlige høring finder sted 31. august 2013. 
Folder med forslag til helhedsplan for området Sorgenfri Station kan ses på 
http://www.ltk.dk/hvad-skal-der-ske-omkring-sorgenfri-station.

 Fra og med 5. september fra kl. 10 til kl. 13 vil Charlotte og Grethe igen sørge for hyggelige 
rammer for Kreativ Klubben i beboerhuset.

 Madklubben starter  mandag 21. oktober. Hold øje med opslag i opgangen eller se på vores 
hjemmeside:  http://www.sorgenfrivang1.dk

4. Status aktivitetslisten & nyt fra ejendomskontoret.

 Garageporte skal efterses og repareres. Vi har modtaget en foreløbig beregning over 
udgiften til reparation på DKK 5000,- pr. garage. Der er i alt 75 garager.

 Vi venter på svar fra HCS vedrørende pris på udskiftning af affald containere med affald 
stativer.

 Indendørs trappetrin ned til kælderen males snarest. Pris DKK1500,- pr kældertrappe.
 Ny beplantning ved P-pladser på Grønnevej / Abildgaardsvej er bestilt (pris DKK 33.800,-).
 Tilbuddet på en beplantning på Abildgaardsvej er på DKK 48.000,- . Vi venter lige med at 

sætte dette i gang.
 Eksterne gartner vil frem til og med august hjælpe med at få styr på vores grønne område.

http://www.ltk.dk/hvad-skal-der-ske-omkring-sorgenfri-station


 HB har et møde med Renoflex for at gennemgå vores renovationsforhold.
 Vi mangler en tilbagemelding fra LuxMondo.

5 & 6. Budget/Økonomi. 

Årsregnskabet for perioden 01.07.2012 – 30.06.2013 forventes færdig ultimo september.
Der er ingen bemærkninger til indeværende regnskabsår.

7. Orientering fra 60 års festudvalget.

Der vi være åbent hus fra kl. 16:00 – kl. 20:00. fredag d. 30. august 2013

8. Eventuelt

 Ulla (UB) og Stephanie (SW) deltager i et kursus for bestyrelsesmedlemmer. 
 Der afholdes snarest et møde hvor DAB, HB, IL og YE deltager for at tage stilling til, hvordan vi

vil følge op på sundhedsrapporten.

9. Kommende møder

Næste møde tirsdag d. 24. september 2013, onsdag d. 30 oktober 2013 begge dage kl. 19:00.
Repræsentantskabsmøde er onsdag d. 4. december 2013.
Ordinær beboermøde er onsdag 26. februar 2014.

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.


