
Lyngby Almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang 1

Afdelingsbestyrelsen

Den 9. maj 2014

Referat af bestyrelsesmødet, Torsdag den 8 maj 2014, kl. 19.00, i bestyrelseslokalet. 

Deltagere: 

Ulla Buchwald, (UL) Rasmus Bech, (RB) Ib Larsen, (IL) Allan Olsson , (AO) Erik Bjergvang, (EB)                                
Nick Stenroos-Dam, (NSD) Merete Gravgaard, (MG) 

Afbud:

Frank R. Jacobsen, (FR)

***********

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 10. marts 2014.

Underskrives ved næste møde, da alle ikke havde fået det tilsendt.

2. Beboerhenvendelser

Beboerhenvendelse omkring ejendomsfunktionærs opførsel, det er der taget hånd om.

Der har været beboerhenvendelse til bestyrelsen, denne er bragt videre til LAB.

3. Siden sidst

 Opstart af uddeling af poser startet pr 01. april, der er ikke hørt noget negativt. Folk opfordres til at
anskaffe klemmestativ til dørlåger i køkkenet da poserne passer til disse.

 Uddeling af ajourførte reglement. Allan vil få tilsendt en digital kopi, en digital kopi skal også 
sendes til vores webmaster så den kan blive lagt op på vores hjemmeside.

 Erik orienterer om orienteringsmøde omkring opdatering af Sorgenfri torv. Det lader til at det hele 
er et stort rod.
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 evt. datoer omkring lån af værktøj til hjulskifte vil blive udsat til efterår grundet Henriks stop som 
ejedomsfunktionær. Inden en evt. periode hvor værktøj kan lånes vil DAB blive kontaktet for at se 
om der er nogen forsikringsmæssige komplikationer.

 En slagboremaskine skal være mulig at låne for Sorgenfrivang 1s beboere, Allan undersøger om vi 
har en eller om en skal hjemskaffes.

 Intet nyt omkring vores busskur.

 Vaskemaskinerne er i god stand (Ulla har talt med ham der reparerede maskinerne i blok C), men 
måske skulle man opdatere vores betalingssystem. Allan undersøger. Når der skal investeres i nye 
maskiner anbefaler Allan at man får det med betaling på hver maskine, samt at vi venter med at 
udskifte betalingssystemet til at vi anskaffer nye maskiner. Allan vil indfører en periodisk afkalkning
af maskinerne. Allan vil også undersøge om vi har en service aftale, og hvis, hvad den i så fald 
indbefatter.

 Vi skal have ført internet ind i beboerhuset, sådan at Erik kan oprette en IT-cafe til hjælp af 
beboere. Allan kontakter bolig:net.

 Der er kommet færdigt forslag omkring bærhave ved den nedlagte legeplads. Ib og Allan vil sætte 
sig sammen og se om der skal indhentes tilbud.

 Møde omkring samdriftsaftale den 27. maj mellem Sorgenfrivang 1. og 2’s respektive bestyrelser.

4. Bær- og frugthaven ved nedlagt legeplads

Et færdigt forslag er blevet fremsendt fra vores landskabsarkitekt, Ib og Allan vil i fællesskab vurdere om 
dette er godt nok til at indhente tilbud fra vor gartner.

5. Samdrift-aftalen mellem Sorgenfrivang 1. og 2.

Der er møde den 27. maj mellem dele af de to afdelingers bestyrelser. Her vil aftalen blive færdiggjort. 
Allan kan berette at der er mange ting han har fokus på at optimere driften nu hvor de 2 afdelinger har 
samdrift.

6. Status – aktivitetslisten – og nyt fra ejendomskontoret. (fast punkt)

Fra nu af vil aktivitetslisten blive lagt ind i referartet:

Aftale 
dato:

Emne Ansvarlig Status på 
arbejdet

Status ved 
bestyrelsesmødet

21. marts Ordne område ved den gl. legeplads, Allan Pernille,DAB, forslag 
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2013 frugt- og bærhave. priser på planter

07. 
januar 
2014

Status på flyttelejligheder Allan

08. maj 
2014

Udbedring af garager Allan Tilbud ca. 5000,- DKK pr.

08. maj 
2014

Trappeopgange males Allan

08. maj 
2014

Tagrender Allan

08. maj 
2014

Nyt musikanlæg til beboerhus Allan

08. maj 
2014

Hovedrengøring af beboerhus + 
pletmaling

Allan

08. maj 
2014

Sæder på stole i beboerhus ombyttes Allan

08. maj 
2014

Ny håndtering af storskrald Allan

08. maj 
2014

Ny håndtering af grøntaffald/haveaffald Allan

08. maj 
2014

Skraldestativer ved grillplads flyttes inden
for asfalt for at optimere græsslåning 

Allan

Der har været en stor difference på tilbud og pris på omlægning af låsesystem. Allan taler med låsesmed.

Storskralds containeren afskaffes ved tidligere ejendomskontor, storskrald kan i fremtiden sættes i 
skralderum i kælderen eller hvor containeren stod. Allan laver en skrivelse som beboer omdeles.

Allan opdaterer  grøntaffaldssortering for at optimere samdriften.

Affaldsspande ved grillplads flyttes indenfor asfalten, og blomsterkummerne efterplantes.

7. Økonomi/budget – perioden 01.07.2013 – 30.06.2014, ca. 10 mdr. (fast punkt)
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Der er umiddelbart ikke meget at berette om regnskab. Der er enkelte af Konti som har et lidt højt indeks, 
men da vi nærmer os afslutningen på regnskabsåret er det meget fornuftigt.

8. Styregruppen og vor renoveringsplaner for Sorgenfrivang 1.

Der er afholdt styregruppemøde omkring helhedsplanen den 05. maj, der vil blive udarbejdet 2 forslag et 
med krav og et med mulige tiltag. Næste styregruppemøde, mandag den 30. juni 2014. Der er taget en 
beslutning om en maks. husleje på 950 DKK pr. m2 pr. år. Vi kan tidligst forvente der sker noget august 
2015. Forud vil der blive informationsmøder, og ekstraordinært beboermøde (besluttende/vedtagende)

9. Eventuelt.

Opslag i vaske kældre skal udskiftes sådan at de er up to date. Også dato sedler for hvornår der er blevet 
gjort rent.

Der opsættes en ny liste i opgangene, over bestyrelsen samt kontortider på ejendomskontoret.

Eksisterende opslagstavle ved gl. ejendomskontor, bibeholdes til referatopslag m.m.

Der vil blive afholdt en velkommen fest for Allan og Lone mandag den 26. maj i varmecentralen fra 16:00 til
ca. 17:00

10. Aftale kommende møder

Næste bestyrelsesmøde den 30. juni klokken 18:00, i Beboerhuset

Efterfølgende møde den 20. august klokken 18:00 i bestyrelseslokalet.

Møde slut 22:35

Kopi til: bestyrelsen,  kontor,  hhb@dabbolig.dk og erik@gnigni.dk
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