
Lyngby Almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang 1

Afdelingsbestyrelsen

Den 25. juni 2014

Referat til bestyrelsesmødet mandag den 30. juni 2014, kl. 18.00 i beboerhuset.

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

Deltagere: 

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

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

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 8. maj 2014.
Ib, Ulla, Erik og Rasmus underskriver for de sidste 2 møder

2. Beboerhenvendelser.
Hvorfor er der kommet pæle ved klematisser
Klematisser stopper under 2. sal så de ikke kan kravle op tagrender.
Der har været en lille sag med en af ejendomsfunktionærer den er der taget hånd om fra 
ejendomslederens side.
Der har været klager over larm fra beboerhus, og der er nogle der har fået 2 års karantæne.
Og der kommer information til beboerne om hvordan man kan tillade sig at befordre sig 
ved brug af beboerhuset.

3. Siden sidste møde. 
Sammendrift mellem SO1 og SO2 er blevet en officiel realitet.
Der har været en klage over varmeregnskab som er gået til beboerklagenævnet som har 
afvist klagen.
Omdeling af nye reviderede regler, dette vil nok ske igen da der stadig står noget om vores 
nu aflukkede container.
Petanque bane og grill område er færdig renoveret, der er plantet nye planter i 
plantekasser.



Der er kommet tilbud på frugt og bærhave, men de er i en prisklasse der ikke kan realiseres.
Man vil i stedet sætte nogle frugttræer, fjerne asfalt og så sprede perlegrus samt indkøbe 
nogle bænke.
Der er kommet tilbud på nyt musikanlæg til beboerhuset, pris 53.601,- DKK ekskl. Moms 
det, vedtages at dette indkøbes.
Der var mange beboere der kom og sagde hej til Allan og Lone.
På mødet den i LAB den 12. juni, blev der drøftet genhusing og genudlejning.
Holgers fremtid er lys hvis han får anskaffet sig et kørekort inden 30. august, og han ellers 
selv vil fortsætte her.

4. Styregruppen vedr. vore renoveringsplaner for Sorgenfrivang 1.
Der er blevet opdaget at tagkonstruktionen er i dårlig forfatning, derfor vil helhedsplanen 
endnu engang blive udsat.
Man er nu nødt til at lave en liste over behov og ønsker og så undersøge priser, og se om 
der er mulighed for at få det dækket af landsbyggefonden.
Der er blevet fundet den utæthed som blev omtalt på beboermødet i februar. Dette har 
ydermere gjort at der nu er blevet enighed om i styregruppen at alle vandrør i gravene skal 
blotlægges så disse kan udskiftes og opdateres.

5. Nyt fra ejendomskontoret, status og aktivitetslisten (fast punkt)

Aftale 
dato:

Emne Ansvarlig Status på 
arbejdet

Status ved bestyrelsesmødet

21. 
marts 
2013

Ordne område ved den gl. 
legeplads, frugt- og bærhave.

Allan Se siden sidst.

07. 
januar 
2014

Status på flyttelejligheder Allan Kun en tom lejlighed

08. maj 
2014

Udbedring af garager Allan Tilbud ca. 5000,- DKK pr. stk.
Sættes i bero

08. maj 
2014

Trappeopgange males Allan Der er ingen der trænger, 
men man forslår at gøre de 
mørkeblå lysere

08. maj 
2014

Tagrender Allan Ikke noget at notere

08. maj 
2014

Nyt musikanlæg til beboerhus Allan Se siden sidst



08. maj 
2014

Hovedrengøring af beboerhus + 
pletmaling

Allan Der kommer slibning af 
gulvet i slutningen af juli.

08. maj 
2014

Sæder på stole i beboerhus 
ombyttes

Allan Sæder på stole er blevet 
skiftet og vasket.

08. maj 
2014

Ny håndtering af storskrald Allan Containeren er fjernet og 
kulen er blevet lukket af

08. maj 
2014

Ny håndtering af 
grøntaffald/haveaffald

Allan Se ny håndtering af storskrald

08. maj 
2014

Skraldestativer ved grillplads flyttes
inden for asfalt for at optimere 
græsslåning 

Allan Området er blevet kraftigt 
opdateret.

Jeanette står nu for driften af beboerhuset.
Der er blevet ryddet et stort beplantningsområde ved beboerhuset.

Der er sat pæle til klematisser.
Der er en betalt for at kæmpe rotter, dette opsiges da det er et kommunalt ansvar. Hvis der 
observeres rotter kan kommunen informeres, og ellers kan det meldes på rotteweb.dk
Der er serviceaftale på hver enkelt vaskeri for ca. 16.000 DKK, sådan at der kommer 2 besøg
om året. Allan har nu sørget for at de skal ringe til ham hver gang de kommer på service 
besøg. Reservedele er dækket af denne aftale såfremt at der ikke er tale om 
fremmedlegemer eller hærværk er skyld i at der er behov for reservedele.
Der er installeret internet i beboerhuset, og der er lavet en samlebrønd ved varmestationen
sådan at hvis der skal lægges mere ind i beboerhuset kan dette gøres.
Der skal skiftes en ovn i køkkenet af beboerhuset.

6. Økonomi/ budget – perioden 01.07.2013 - 30.06.2014. (fast punkt)
Årsregnskab slutter i dag, regnskab kommer fra DAB om 2-3 måneder. Der er ikke ellers 
noget at notere det ser fornuftigt ud.

7. Eventuelt.
Allan står i fremtiden for julegaver til ansatte.
Der er blevet drøftet forhold for personale og bestyrelse.
Ulla har haft møde fra festudvalget. Der er 2 der har trukket sig fra madholdet, men som 
holder ved banko og der er en ny der er kommet med i fællesspisning.

8. Kommende møder.
onsdag den 20. august klokken 18 i bestyrelseslokalet.



mandag den 29. september klokken 18 i bestyrelseslokalet.
Ordinært beboermøde onsdag 25. februar klokken 19:00.

Møde slut 20:35

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

Ulla Buchwald Larsen Rasmus Bech (referent)

Erik Bjergvang Ib Larsen

mailto:Erik@gnigni.dk
mailto:hhb@dabbolig.dk

