
 Lyngby Almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang 1

Afdelingsbestyrelsen

Referat af bestyrelsesmødet 24. september 2013, kl. 19.00 i bestyrelseslokalet.

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

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 20. august 2013
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Beboerhenvendelser
 En beboer har spurgt, hvornår der bliver tændt for varme i radiatorerne. 

HB oplyser, at varmeanlægget er tændt hele året. Så længe ude temperaturen er under 
18°C vil varmepumperne være i gang og sende varme til radiatorerne i boligerne. Endvidere 
fortæller HB, at varmeinstallationen i varmecentralen er indstillet til, at der altid vil være ’et par 
af 20 til 22°C’. For at du som beboer kan opnå denne temperatur i stuen, er det vigtigt, at du 
åbner helt for termostaten. HB vil undersøge, hvad det vil koste at hæve gennemsnits-
temperaturen.

 En beboer har henvendt sig med et spørgsmål vedrørende boligtilskud for ejendoms-
funktionærer og ejendomsassistenter, som bor på Sorgenfrivang 1 (SO1). IL forklarer at, de 
ejendomsfunktionærer som altid har modtaget et boligtilskud, også fremover vil modtage dette 
tillæg. På sidste møde blev det vedtaget, at der ikke udbetales boligtilskud til ejendoms-
funktionærer/-assistenter, der er ansat men aldrig før har modtaget tilskud, ej heller til 
fremtidige ejendomsfunktionærer.

 
3. Siden sidst
 Vi skal gøre beboerne opmærksom på at reparation af knallerter og motorkøretøjer, samt 

påfyldning af benzin på grund af brandfare, ikke må foregå i kælderetagen. Knallerter og 
motorkøretøjer skal parkeres i den aflåselige garage eller garagelokale der er udlagt til formålet
og ikke i kælderen. Se også afdelingsregler for SO1. Kontakt ejendomsmesteren, hvis du har 
spørgsmål.

 IL har sendt et brev til Lyngby Taarbæk Kommune og afleveret samme brev til Simon Pihl 
Sørensen (viceborgmester i LTK & bestyrelsesmedlem LAB) vedrørende ønsket om reparation 
af fortovene omkring SO1.

 IL har også sendt et brev til en beboer, som havde henvendt sig i forbindelse med lugtgener fra
skralderummet.

 SO1’ jubilæumsfest, som blev afholdt 30 august, var en succes. Omkring 100 beboere lagde 
vejen forbi beboerhuset. Tusinde tak til LAB som har givet SO1 en dejligt gave i form af en 
værdikupon på DKK 10.000,- til etablering af en bær- og frugthave. Også mange tak til DAB 
som har givet DKK 5.000,- til etablering af en petanquebane. Til sidst en stor tak til 
festudvalget, for et meget flot arrangement. 

4. Status aktivitetslisten & nyt fra ejendomskontoret.
 Garageporte skal efterses og repareres. Vi har modtaget en foreløbig beregning over 

udgiften til reparation på DKK 5.000,- pr. garage. Der er i alt 75 garager. På budgettet for 
2014/2015 og tre år frem vil der blive afsæt DKK 100.000,- pr. år til vedligeholdelse af 
garager.



 HB oplyser, at gartneren i løbet af oktober vil plante klatreplanter ved altanerne.
 Ejendomsmesteren har fra og med 30. sept. 2013 frem til jul ansat en deltids medarbejder i 

jobtræning. Medarbejderen hedder Holger og vi håber, beboerne vil tage godt imod vores 
nye medarbejder.

 HB, IL, YE og inspektøren fra DAB Willy Hansen besluttede på mødet af 13. sept. 2013 
vedrørende sundhedsrapporten, at 23 boliger skal have endnu et eftersyn for at kunne 
afklare, hvordan vi skal løse vedligeholdelses udfordringer i disse boliger.

5 Økonomi/budget periode 01.07.2013 – 30.06.2014.
Der er ingen bemærkninger til indeværende regnskabsår.

6. Orientering fra LAB, henholdsvis vore renoveringsplaner.
 LAB arbejder på at få en aftale med en anden bank end nuværende Danske Bank.
 Referater fra LAB bestyrelsesmøder findes her på nettet: http://www.dabbolig.dk/default.aspx?

site=lyngby&func=docupload.files&cid=2
 Renoveringsplanen oprindelige udkast på 14 punkter fra Rubow (på DKK 225.000,-) er nu delt i

to. Det betyder, at Rubow arbejder videre med et forslag på 12 punkter, som på et ekstra 
beboermøde vil blive fremlagt. Omkostninger for udarbejdelse af disse 12 forslag vil andrage 
DKK 105.000,-. Videre udarbejdelse af vedtagne forslag, samt udarbejdelse af sidste 2 punkter
vil koste DKK 110.000,- Omkostningerne vil blive en del af det totale renoveringsbudget.

 Onsdag d. 23. okt. 2013 vil der være et informationsmøde vedrørende ombygning af 
højhusene / Sorgenfrivang 2.

8. Eventuelt
Juletræsfest: søndag d. 8. december 2013, kl. 14.00 – 16.00.
 Vi vil forhøre os hos LAB kontoret, hvornår vi kan lægge det reviderede ordensreglement på 

vores hjemmeside.

9. Kommende møder
Næste møde onsdag d. 30 oktober 2013 kl. 19:00.
Repræsentantskabsmøde er onsdag d. 4. december 2013.
Budgetmøde med DAB onsdag 8. januar 2014 kl. 17.00 / beboerhuset
Ordinær beboermøde er onsdag d. 26. februar 2014.

Ib Larsen Frank R. Jacobsen

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.
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