
Lyngby Almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang 1

Afdelingsbestyrelsen

            ****                       18. februar 2014

Referat af bestyrelsesmødet, onsdag den 12. februar 2014, kl. 18.00, i bestyrelseslokalet. 

Deltagere:
Ulla Buchwald Larsen (UL), Frank R. Jacobsen (FJ), Ib Larsen (IL), Rasmus Bech (RB), Willy Hansen, (WH) DAB
til kl. 18.45.

Afbud:
Henrik Bedsted (HB) Ferie.  - Lise Olesen (LO),  Stephanie Weidekam (SW),

Dagsorden:

0. Drøftelse med ejendomsinspektør, Willy Hansen, DAB.                                                                             il
Willy  Hansen, DAB, deltog i  mødet i  stedet for Allan Olsen, fra SO2. Formålet var at få en generel
drøftelse om en mulig sammenlægning af Sorgenfrivang1. og 2. ejendomsfunktioner, ud fra at man
ellers skulle ansætte en afløser for HB, samt for en afgået ejendomsfunktionær.      
WH, oplyste at der var mange fordele og besparelser ved en sammenlægning, primært på lønsiden,
men også på håndværkerudgifter, materialeindkøb samt en længere daglig ekspeditionstid/åbningstid.
Bestyrelsen besluttede efterfølgende at fremlægge et forslag til det kommende ordinære beboermøde,
om fortsat at arbejde videre hermed.   

                                                                                                                                                                        

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 8. januar 2014.                                                         
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Beboerhenvendelser.                                                                                                                                                   
En gruppe beboere, fra 2 af blokkene på Grønnevej, havde henvendt sig vedrørende forhold og adfærd 
i og ved vore vaskekældre.                                                                                                                                           
- Ophængt tøj til tørring hænger for længe efter det er tørt.                                                                                
- Tøj bliver ikke taget ud af hhv. vaskemaskiner og tørretumbler, før næste bruger.                                       
-  Brugen af tørretumbleren kan efter sin sidste vask af sin egen tur, godt anvendes ca. ½ time efter.       
Afdelingsbestyrelsen opfordrer i den anledning, vore beboere til at respektere de vedtagne regler for 
brugen af vaskerierne.

3. Siden sidst.                                                                                                                                                                     
Der havde været nogle indbyrdes klager beboerne i mellem. DAB forestår disse, men orientere os.          
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Bestyrelsen havde fået svar fra Peter Køhlert Olesen, DAB,  på det videre forløb af vor forestående 
renoveringsplaner.  Skal drøftes i LAB’s bestyrelse den 20.marts 2014 før vi kan komme videre?.              
En klage over varmeregnskabet var blevet afvist af Beboerklagenævnet.

4. Behandling af indkomne forslag fra beboerne til ordinært beboermøde, onsdag den 26. februar.     
Der var indkommet 4 forslag fra vore beboere og med bestyrelsens 2 forslag, er der i alt 6 forslag til 
behandling på beboermødet.                                                                                                                                      
IL. har møde med Hans Henrik Barfoed, LAB, om den endelige dagsorden, mandag den 17. februar kl. 
10. hos LAB.

5. Opgaver / praktiske forhold  i.f.m.  Ordinært beboermøde, onsdag den 26. februar. 2014 kl. 19.00.     
IL. og UL. er på valg. SW. Ønsker at fratræde som bestyrelsesmedlem, bestyrelsen foreslår nuværende 
suppleant, Rasmus Bech som nyt bestyrelsesmedlem for 2 år. Yvonne Engsig er udtrådt før tid og en ny 
skal vælges for 1. år.  Lise Olesen fratræder som suppleant. Så 2 nye skal foreslås.                                        
Beretningen tager IL. sig af sammen med budget og regnskab.                                                                           
Alle mødes senest kl. 18.00. Beboerlister, stemmesedler, regler, borde og stole opsætning samt Av 
tilslutning, mikrofon, lærred samt drikkevarer.                                                                                                       
IL. laver en liste af/til ejendomskontorets opgaver.                                                                                                
Hans Henrik Barfoed, LAB, foreslås til at varetager jobbet som dirigent.                                                           
Rasmus Bech foreslås som referent.

6. Nyt fra ejendomskontoret herunder - Status-listen – (fast punkt).                                                                   
Listen blev gennemgået og flere opgaver der er udført skal slettes. Der skal tilføjes – Skraldposer i 
skakte, papir kontra plastic?.                                                                                                                                       
IL. orienterede i HB’s fravær, at der desværre havde været en del indbrud eller forsøg herpå i flere 
kælderrum. HB var bange for at en tidligere A-nøgle var i omløb som kunne give adgang til ydre 
kælderdøre og ventil- og relærum. Det er besluttet at udskifte nøglecylindrene, hvilket medfører en 
større omkostning og gene for vore beboere.                                                                                                     
Opslag fra ejendomskontoret til beboerne med OBS1 på at tilse deres kælderrum, er uddelt.                  
Det konstaterede varmetab juleaften og efterfølgende, hvor der igennem længere tid er blevet 
efterfyldt vand på anlægget, har ikke kunnet spores, da tabet af vand nu er minimeret. Hvis ikke der 
sker noget yderligere inden varmesæsonen er slut, vil der først blive igangsat en fejlsøgning/udredning 
til den tid.  

7. Budget/økonomi for perioden 1.07.2013 - 30.06.2014. (fast punkt).                                                               
Det fremsendte budget, der var lig 7 måneders forbrug, udviste ingen grund til yderligere 
bemærkninger.
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8. Aktiviteter.                                                                                                                                                                     
MAD-dag, mandag den 17. februar i beboerhuset.                                                                                 
Fastelavnsfest, søndag den 2. marts, kl. 14.00 i beboerhuset. -  Billetkøb senest 24. februar                        
Bankospil, mandag den 3. marts kl. 19.00 i beboerhuset.                                                                       
Sammenkomst, aktivitetsudvalg, ejendomsfunktionærer, bestyrelse, onsdag den 12. marts kl. 18.00

9. Eventuelt.                                                                                                                                                                 
Tilmelding til DAB’s repræsentantskabsmøde, den 21.maj 2014, kl. 17.00, senest samlet 22. april. 
Kursus.  - En byggesags forløb, torsdag den 27. marts 2014, kl. 17.00 – 21.00 hos DAB. IL. og ? deltager.

10. Møder efter beboermødet.                                                                                                                                        
Der aftales ikke nyt bestyrelsesmøde før efter beboermødet.

Mødet slut kl. 20.45

Ulla Buchwald Larsen Frank R. Jacobsen

Ib Larsen (referent)

Kopi til: hhb@dabbolig.dk     og  erik@gnigni.dk
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