
Lyngby Almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang 1

Afdelingsbestyrelsen

Den 10.marts 2014.

Referat af bestyrelsesmødet mandag den 10. marts 2014 kl. 19.00, i bestyrelseslokalet. 

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

Deltagere: 

Ulla Buchwald, (UL) Frank R. Jacobsen, (FR) Rasmus Bech, (RB) Ib Larsen, (IL) Henrik Bedsted, (HB)

Erik Bjergvang, (EB) Nick Stenroos-Dam, (NSD) Merete Gravgaard, (MG) 

***********

De nye bydes velkommen.

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 12. februar 2014.
Skrives under af Ib, Frank og Ulla.

2. Opgaver fra det ordinære beboermøde.  Referat herfra er på vej.
Petanque bane er godkendt, tilbud på  ≈27.000,- DKK 5000,- DKK i gave bruges, så de sidste penge 
skal findes på en anden konto.
Frugthave ved gammel legeplads 10.000,- i gave forslag fra Pernille kom samme dag som ordinært 
beboermøde. Derfor skal der også her tages stilling til økonomi, da 10.000,- DKK ikke dækker det 
hele. 
Samdrift skal godkendes hos SO2 på beboermøde 11. marts 2014, herefter vil der være kontakt 
mellem de to afdelingsbestyrelser.
Nyt anlæg til beboerhuset kommer på ejendomsmesterens aktivitetsliste. Se punkt 5.

3. Beboerhenvendelser
En beboer har fået udskiftet en lås til sin kælder fordi der sidder nogle af ejendommens 
installationer, og adgangsnøglen som ejendomsfunktionærerne har var blevet bortlagt. I forbifarten
er der ikke husket at informere beboeren. Dette skal selvfølgelig huskes i fremtiden.

Forslag om at kunne stå inde på varmecentralen samt tilbyde lån af udstyr til hjulskifte mellem 
sommer henholdsvis vinterdæk. Forslaget går på 2-3 åbent hus dage. Dette ændres til 5 hverdage 
(en uge) hvor beboer kan aftale en tid mellem klokken 14:00 og 17:00. Det skal understreges at det 
er beboeren selv der skal skifte hjul på bilen. Dette er kun et tilbud om lån af materiel ikke 
mandetimer. HB kommer med forslag til dato og info til beboerne.
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4. Siden sidst
Læskur misæren er rykket til LTK’s teknik- og miljøafdeling som skal tage stilling hvordan det 
murede læskur ved Grønnevej 250 skal fjernes. Det nye læskur kan herefter flyttes derover da det 
murede læskur er kommunens matrikel.

5. Status – Aktivitetslisten – og nyt fra ejendomskontoret. (fast punkt)
Venter på prisoverslag fra Pernille for den nye frugthave ved den gamle legeplads. HB skal også 
indhente alternativ tilbud fra anlægsgartner.
Pris på affaldsposer er 4,70 + moms altså total for 307 lejligheder 5406,27 DKK pr. kvartal. Disse vil 
blive opdelt hver måned, startende 1. april 2014, med informationsbrev vedlagt.
Når Sorgenfrivang1. ordensreglement er ajourført og skal omdeles, skal der vedlægges en seddel 
om hvilke regler er ændret tilføjet fjernet for at gøre det lettere for beboerne at se de nye regler.
Der bliver tilføjet petanque bane, nyt anlæg til beboerhus, maling af opgange, hovedrengøring af 
beboerhus og reparation af garager på ejendomsmesterens status liste.
Ulla og Henrik undersøger muligheder for at få en hjertestarter i beboerhuset.

6. Økonomi/budget - perioden 01.07.2013 - 30.06.2014, ca. 8 mdr. (fast punkt) 
Vi regner med at kunne finde penge til petanque bane og frugthave fra 116xxx konti, dette skyldes 
at vi er et stykke under budget.
Ellers er der ikke andet at bemærke ud over at det ser fornuftigt ud på alle konti.

7. Renoveringsplaner
Ib og Rasmus skal på kursus hos DAB, -håndtering af større Bygge- og Renoveringssager. Fra LAB 
skal udpeges et byggeudvalg samt en styregruppe, med deltagere fra LABs bestyrelse og deltagere 
fra SO1s bestyrelse samt nogle interesserede beboere fra SO1.

8. Eventuelt
Ulla har fået ugens buket i Det Grønne Område, grundet en beboers indstilling. Begrundelsen var 
Ullas fantastiske arbejde som formand for aktivitetsudvalget, incl. alle de medhjælpende damer her
i SO1.

9. Aftale kommende møder

Onsdag den 7. maj klokken 19.00 i bestyrelseslokalet

Mandag den 30. juni klokken 19.00 i bestyrelseslokalet

Mødet slut kl. 20.45

Ulla Buchwald Larsen Frank R. Jacobsen Rasmus Bech (referent)

Erik Bjergvang Ib Larsen
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Kopi til: hhb@dabbolig.dk og erik@gnigni.dk
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