
Lyngby Almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang 1

Afdelingsbestyrelsen

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

Referat af bestyrelsesmødet torsdag den 21. november 2013 kl. 17.00 i beboerhuset. 

Deltagere:  

Britt Nemmø og Mads Stampe fra arkitektfirma Rubow.                                                                                        
Peter Køhlert Olesen og Hans Henrik Barfoed, fra Boligselskaberne, DAB og LAB.

Ulla Buchwald, (UL) Frank R. Jacobsen, (FR)  Stephanie Wiedekam, (SW)  Ib Larsen, (IL)                               
Henrik Bedsted,  (HB)  Anne Lise Olesen,  (AO)  Rasmus Bech, (RB) alle Sorgenfrivang 1.

Dagsorden: kl. 17,00 -  20.05

1. Foreløbig handlingsplan november 2013 for Sorgenfrivang 1.                                                                    
Denne blev forelagt bestyrelsen af firmaet Rubow, og kommenteret ved efterfølgende debat.           
Der blev forelagt udkast til en indkaldelse af beboerne til det kommende Informationsmøde, 
torsdag den 12. december kl. 19.00, 2013 i Beboerhuset (ændret fra Ekstraordinært Beboermøde) 
idet det som nævnt kun er information til beboerne, og ikke et besluttende møde.                               
Britt forelægger hele pakken på mødet og der udarbejdes forud pakkeløsninger 1. 2 og 3, som 
herefter beboerne kan debattere og eventuelt forholde sig til.                                                                
Peter Køhlert Olesen, skriver særskilt referat fra dette dagsordenspunkt.

Dagsorden efterfølgende, kun afdelingsbestyrelsen:

1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde, den 30.oktober 2013.                                   
Referatet blev godkendt og underskrevet.       

2. Siden sidst.                                                                                                                                                              
Der havde været en klagesag mellem nogle beboere.                                                                                 
Der var ikke noget nyt, fra Kommunen, vedrørende det nyopsatte busskur, klods op ad det murede 
ud for Grønnevej 250. Hvis det nye bliver permanent, må Kommunen nedrive det murede.                 
UL. og IL. deltog i DAB’s regionsmøde den 13. november og her blev orienteret om DAB’s 
strategiplan fra 2014 -17. desuden en orientering om ny lovgivning indenfor Almene boliger.             
Det tidligere gennemførte Sundhedseftersyn havde medført at 23 lejligheder skulle eftersynes.       
Det udleveret skema gav et godt overblik af de 23 forhold der skal udbedres og som afdelingen og 
eller beboeren skal udrede. Dette vil ejendomskontoret i samråd med ejendomsinspektøren afgøre.

3. Beboerhenvendelser.                                                                                                                                            
En beboer har fremsendt en forespørgsel om at få koblet et afkalkningsanlæg på vor vandforsyning,
ud fra et man syntes at vandet i vore boliger er meget kalkholdigt.  
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HB. oplyste at der for en del år siden er tilkoblet et ION-spaltninsanlæg på vor vandforsyningen, 
men der er delte meninger om det hjælper. Svarbrev er sendt til beboeren herom.                                
En beboer har flere gange fremsendt SMS’er, grænsende til cikane, til et bestyrelsesmedlem. 
Beboeren får brev om at stoppe hermed og fremover henvende sig skriftligt til ejendomskontoret 
om problemet/opgaven, der eventuelt viderebringes til afdelingsbestyrelsen.

4. Status - Aktivitetslisten  - og nyt fra ejendomskontoret (fast punkt)                                                   
Flere ting på statuslisten er udført eller igangsat.                                                                                            
Ved Beboerhuset fjernes de store containere og erstattes med 4 almindelige affaldsstativer, fra 1. 
april 2014.                                                                                                                                                                
Nyt tiltag på aktivitetslisten – er løbende status over flyttelejligheder – ind-/udflytninger.                 
UL. nævnte at da DAB’s direktør, Niels Olsen var her til vor 60 års dag, kunne han konstatere, at 
vore grønne områder igen så rigtig pæne ud, i forhold til hans besøg tidligere på året.                          
IL. ville igen rykke DAB’s landskabsarkitekt, Pernille, for forslag til vor sanse-frugt-krydderihave. 

5. Økonomi/budget – perioden 01.07.2013 – 30.06.2014 (fast punkt)                                                       
Der var ikke noget i regnskabet der gav anledning til bekymring eller spørgsmål. 

6. Personaleforhold, ejendomskontoret.                                                                                                             
Henrik Bedsted har ønsket at trække sig fra jobbet som ejendomsmester af personlige årsager. 
Henrik fortsætter som ejendomsmester, indtil en ny er ansat, og han vil herefter  fortsætte som 
ejendomsmesterassistent . 

7. Eventuelt .                                                                                                                                                               
Der var fremkommet en ansøgning fra Sorgenfrivang’s Billardklub, der i april 2014 kan fejre 25 års 
jubilæum. Ansøgningen vedrører udskiftning af det grønne klæde samt banderne på billardbordet. 
Efter megen debat , bl.a. gående på at Billardklubben må være mere synlig overfor beboerne og 
markedsføre sig mere. Ansøgningen blev herefter bevilliget.                                                                        
Der blev foreslået i den forbindelse at udarbejde en folder , til udlevering for nye beboere, med alle
Sorgenfrivang 1. beboeraktiviteter/tilbud.                                                                                              
Denne opgave påtog RB sig at være tovholder på.  

8. Kommende møder . 

LAB’s repræsentantskabsmøde, onsdag den 4.december kl. 17.00, 2013.

Informationmøde for beboerne, torsdag den 12. december kl. 19.00, 2013 i Beboerhuset.

Budget- og b.møde med DAB’s Helle W. onsdag den 8. januar kl. 17.00, 2014 i Beboerhuset.

Ordinært Beboermøde, onsdag den 26. februar kl. 19.00, 2014 i Beboerhuset. 

Mødet slut kl. 22.05
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Ulla Buchwald Larsen Frank R. Jacobsen Stephanie Weidekam

Ib Larsen  (referent)

Kopi til: Erik@gnigni.dk HHB@dabbolig.dk  Opslagstavle, ejendomskontoret 
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