
Lyngby Almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang 1
Afdelingsbestyrelsen

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

Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.00, i bestyrelseslokalet. 

Deltagere: 

Ulla Buchwald, (UL) Frank R. Jacobsen, (FR)  Stephanie Wiedekam, (SW)  Ib Larsen, (IL)                               
Henrik Bedsted,  (HB)  Anne Lise Olesen,  (AO)  Rasmus Bech, (RB)                                                                         
IL. oplyste at vor næstformand Yvonne Engsig, havde trukket sig fra bestyrelsen, af personlige årsager.

1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde, den 24. september 2013.                               
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Beboerhenvendelser.           
-  Der har været henvendelse vedr. afhøvling af gulv. Dette sorterer under egen vedligeholdelse.        
-  Henvendelse vedr. mangler på vor hjemmeside. Beboeren var ikke helt inde i systemet.                    
-  Desværre har vi igen haft indbrud hvor døren var sparket ind. Hurtig reaktion for udbedring fra  
ejendomskontorets side.

3. Siden sidst.                                                                                                                                                              
-  De manglende rettelser i vort Ordensreglement, fra tidligere godkendte forslag, bliver nu 
ajourført, men udsendes først til vore beboere efter det ordinære beboermøde den 26. februar 
2014, da der også her kan komme forslag som godkendes og skal ind i reglementet.                              
-  Vort brev til Lyngby Taarbæk Kommune vedrørende vore fortoves tilstand på hhv. Grønnevej og 
Ligustervænget, har medført at fortovet ”delvis er udbedret??” på Ligustervænget.                              -
Via DAB har vi rettet henvendelse til Lyngby Taarbæk Kommune, over det opstillede busskur, klods 
op af det nuværende murede busskur ud for Grønnevej nr. 250. Foreløbig ingen reaktion herpå.      
-  Orientering via DAB om de meget omtalte ejendoms-/grundskyldsvurderinger. DAB følger dette, 
da der er specielle regler for Alment byggeri.

4. Status – Aktivitetslisten – samt nyt fra ejendomskontoret. (fast punkt).                                                  
-  Statuslisten blev gennemgået, hvoraf de fleste punkter er bestilt til udførsel. Dog var opgaven om 
containere ved beboerhuset faldet ud. HB havde nu fået klarhed om, at der ikke var nogen skreven 
aftale med renovationsfirmaet om nedtagningen.                                                                                           
- Vi havde endnu ikke fået det lovede forslag fra DAB’s havekonsulent vedrørende vor 
frugt/krydderrihave på den nedlagte legeplads. IL rykker herfor.                                                                 
-  HB oplyste at der nu tømmes renovation 2 gange ugentligt, tirsdag og fredag, uden 
meromkostning.                                                                                                                                                      
-  Fremover ønsker bestyrelsen ved hvert møde, en status over aktuelle til - og fraflytninger.  PT. var 
der 2 indflytninger og 4 opsagte lejemål.                                                                                                           
-  En ulovligt stillet knallert i et cykelrum er nu blevet løst, med henvisning til vor motorcykel-  og 
knallertgarage.                                                                                                                                                        
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- Sundhedseftersyn nr. 2., hvor de 23 lejligheder som skulle synes igen, nu er gennemført . Dog 
resterer der endnu 1. som ikke vil give adgang. Vedkommende får nu en påmindelse herom.              
- Angående hævning af rumtemperaturen i vore lejligheder, var der udarbejdet et notat fra DAB’s 
energigruppe, om hvad dette ville medføre når temperaturen blev hævet fra eksempelvis  20 – 23 
grader.                                                                                                                                                                      I
eksemplet, vil en lejlighed på 85 m2, i nuværende priser få en stigning/år fra ca. 10.612,00 kr. til ca. 
13.044,00. = kr. 2.443,00. ved 23 grader. HB oplyste at rumtemperaturen er hævet.                       -  
HB informerede om, at i forbindelsen med stormvejret, mandag den 28. oktober, var vi sluppet 
rimeligt billigt. Et træ var væltet, en del grennedfald og tagsten var løsnet, eller faldet ned.

5. Foreløbigt urevideret regnskab for perioden  01.07.2012 – 30.06.2013.                                                   
Regnskabet udviste et foreløbig overskud på 138.0 tkr. Disse overføres til resultatkontoen.

6. Økonomi/budget - perioden  01.07.2013 -  30.06.2014, (fast punkt).                                                
Regnskabet for de første 4 måneder udviste en positiv udvikling. Et enkelt punkt vedrørende vort for
brug af elektricitet undersøges. Oplyst efterfølgende at det var en fejlkontering af vand og 
renovation som omkonteres. Elforbruget ligger i nivau med det budgetteret.

7. Medarbejderforhold på ejendomskontoret.                                                                                                
Punktet blev udsat til næste møde.

8. Planlægning af ordinære beboermøde den 26.februar 2014.        
På valg er formand, 2 bestyrelsesmedlemmer alle for 2 år, samt 1. bestyrelsesmedlem for 1. år, 
grundet Yvonne Engsig’s udtræden af bestyrelsen, og 2 suppleanter for 1 år.                                    
Hans Henrik Barfoed fra LAB, har givet tilsagn om at være dirigent.  

9. Eventuelt.                                                                                                                                                                
UL og SW skal på ”Kickstart” kursus hos DAB hhv. den 7. og 14. november 2013.           
Regionalmødet med DAB, den 13. november, er UL og IL tilmeldt.                                                
Naboorienteringen om Sorgenfrivang 2’s  renovering, den 23.10.13, var informativ, men meget ringe
besøgt af vore inviterede beboere, ca. 15,  fra Grønnevej.                                                
Varmeregnskabet er uddelt til samtlige beboere. Nogle skal have penge retur andre skal betale.

10. Kommende møder.                                                                                                                                                
-  Aftalt bestyrelsesmøde torsdag den 21. november 2013 kl. 17.00 med deltagere, arkitekter 
m.m.  i beboerhuset.                                                                                                                                             
-  Juletræsfest i beboerhuset, søndag den 8. december 2013 kl. 14.00 – 16.00                                       
-  Planlagt ekstraordinært beboermøde, torsdag den 12. december 2013 i beboerhuset.                   -
Budget- og bestyrelsesmøde med DAB, HelleW. onsdag den 8. januar 2013 kl. 17.00 i   
beboerhuset.                                                                                                                                                          



-  Ordinært beboermøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 i beboerhuset.                                   
-  Møde med ejendomsfunktionærene, torsdag den 16. januar 2014 kl. 18.00 i beboerhuset.

Mødet slut kl. 21.20

Ulla Buchwald Larsen Frank R. Jacobsen Stephanie Weidekamp Ib Larsen, Referent 

Kopi til: LAB, HHB@dabbolig.dk,  Webmaster, erik@gnigni.dk,  Opslagstavle Ejendomskontoret,                       
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