
Lyngby Almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang 1

Afdelingsbestyrelsen

         Den 1. september 2014

Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 20. august 2014, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet.

Deltagere: 

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

Fraværende:

Frank R. Jacobsen, (FR)

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

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 30. juni 2014.

2. Beboerhenvendelser.
Der har været en sag om at to beboere er registreret boende på samme adresse. Dette er 
en sag som DAB skal tage hånd om.
En beboer har henvendt sig om at trapperne fra lejlighederne på Grønnevej og ned til 
Grønnevej har stor hældning på trinene, dette vil blive undersøgt og særligt slemme trin vil 
blive udbedret.
I et af indgangspartierne på Grønnevej, er der en af sparkepladerne der er erstattet med en
stålplade, mens eksisterende er med kobber. Indgangspartierne er en del af helhedsplanen
og vil blive sat på hold indtil der er nyt på den front.

3. Siden sidste møde.

Der har været rettet henvendelse til en beboer hvor der skulle skaffes adgang til 
lejligheden, grundet vand der sivede ud under døren.                                                                    
Det var et rør der var sprunget læk, og skader på køkkenet er udbedret.



4. Styregruppen vedr. vore renoveringsplaner for Sorgenfrivang 1.
Der har været en del besøg for at lave miljøundersøgelser af bad, køkkener, altaner og 
lofter samt vore tage hhv. undertage og dettes konstruktion..                                                      
Næste møde i styregruppen er fastsat til den 15. september klokken 14.00 i B-huset.

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 Der kommer planter (æble- pæretræer 
samt frugt buske) den 26. august. Der 
kommer borde-bænkesæt en enkel bænk, 
kantsten som holder på rødlig perlegrus.

20. 
august 
2014

Status på 
flyttelejligheder

Allan PT ikke nogle flyttelejligheder 

08. maj 
2014

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

08. maj 
2014

Tagrender Allan Der er et par steder hvor vandet løber ud 
over tagrenden, det ser ud som om at det 
er tagets hældning der gør at vandet løber 
ud over.

08. maj 
2014

Nyt musikanlæg til 
beboerhus

Allan Bestilt og undervejs

AO, oplyste om en ny regel vedr. gulvvask i beboerhuset. I fremtiden skal lejer kun feje 
gulvet og så vil tilsynsførende, Jeanette vaske gulvet efterfølgende dag.

                 

6. Økonomi/ budget – perioden den 01.07.2014 - 30.06.2015. (fast punkt)
Beplantningen af den nye bær og frugthave er i gang.                                                          
Gavebeløbet fra LAB til haven på kr. 10.000 i anledning af vor 60 års dag, konteres nu på 
konto 116140.
Ellers er der ikke noget at bemærke om vor økonomi.



7. Ordinært beboermøde, onsdag den 25. februar 2015, forberedelse 
Hans Henrik Barfod har givet tilsagn om at være dirigent.
Bestyrelsen vil fremsætte forslag om regler for opsætning af vinduesafskærmning.                
(mange steder er der hængt lagner/klude for vinduerne, skæmmer vor bebyggelse.)

8. Eventuelt.                                                                                                                                                 
- herunder P-forhold i vort område
Der opsættes fodhegn i 40 cm højde ved vore parkeringspladser og disse bemales med 
fluorescerende hvid.                                                                                                                             
Årsag vanskeligt at slå græsset når bilerne parkeres ind over græskanten.
- tidlig arbejdsstøj
Støjende arbejde starter som hovedregel efter kl. 07:30, undtagelser kan foregå f.eks. ved 
vinterbekæmpelse. (vore ejendomsfunktionærer møder kl. 06,30)
-IT cafe
EB, tager initiativ til at udmelde hvornår det skal foregå.
-Juletræsfesten.                                                                                                                                      
Dagen er fastsat til - søndag den 7. december klokken 14:00 - 16:00 i beboerhuset.

9. Kommende møder.                                                                                                                                
-  mandag den 29. september kl. 18.00
-  mandag den 27. oktober kl. 18.00                                                                                                   
-  onsdag den 25.02.2015 kl. 19.00

Møde slut 20:20

Kopi til: 

Erik@gnigni.dk til hjemmesiden

Kontor@sorgenfrivang1.dk til opslagstavlen hhb@dab.dk Hans Henrik Barfod (DAB) 
olsson.kontoret@gmail.com Allan Ejendomsmester

Ulla Buchwald Larsen Rasmus Bech (referent)

Erik Bjergvang Ib Larsen
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