
Lyngby Almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang 1

Afdelingsbestyrelsen

1. oktober 2014.

Referat af bestyrelsesmødet mandag den 29. september 2014 kl. 18.00, i bestyrelseslokalet. 

Deltagere:

Ulla Buchwald Larsen (UL), Erik Bjergvang (EB), Frank R. Jacobsen (FR), Nick Stenross-Dam (NSC), Merete 
Gravgaard (MG), Ib Larsen (IL), Allan Olsson (AO)

Afbud:

Rasmus Bech (RB)

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

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet, onsdag den 20. august 2014.                                
Referatet blev underskrevet og godkendt.

2. Beboerhenvendelser.                                                                                                                                            
En beboer efterlyste ovennævnte referat samt ønske om varme på anlægget i nogle kolde 
augustdage og forespurgte til vore renoveringsplaner. Beboeren er svaret.                                              
Der havde været mange positive tilbagemeldinger på vor nye Frugt- og bærhave.

3. Siden sidst møde.                                                                                                                                                   
- En klage fra en beboer over varmeregnskabet, var blevet afvist af Beboerklagenævnet.                     
- Den 23.09.14 var der Grøn gennemgang, med Pernille fra DAB, af vort grønne område.                     
- Fra LAB orienterede IL om, at man havde besluttet at ændre den nuværende NI-ordning, hvor en 
nyindflyttet beboer får udbetalt dette beløb til istandsættelse af boligen.                                
Fremover vil boligen fremstå som ny istandsat, foretaget af boligselskabet.                                             
(Årsag, eksempler på at beløbet delvis anvendes og boligen derfor ikke istandsættes korrekt)              
For SO1. skal dette dog forelægges som forslag for beboerne på det Ordinære beboermøde.              
Det fulde NI-beløb -Normal Istandsættelsbeløb – optjenes efter 8 år og 4 måneder.                              
- Al udlejning af vore boliger her i SO1. såvel internt som eksternt er stillet i bero indtil videre, idet 
det kniber med at skaffe erstatningsboliger til genhusning af Sorgenfrivang2. s beboere i.f.m. 
renovering af højhusene. Det er især de store lejligheder det kniber med at skaffe. Til at klare noget
af problemet, lejes der 20 – 30 pavilloner, som placeres på området ved SO2’s kolonihaver.

4. Styregruppen. Status for renoveringsplanerne, Sorgenfrivang1.                                                                
- Bestyrelsen havde alle fået kopi af seneste referat fra Styregruppens 3. møde og vil også fremover
få dette for at være fuldt orienteret om omfanget af renoveringen.                                                    
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Deltagere fremover fra bestyrelsen i Styregruppens møder, vil være; UL, EB og IL.                                 
På LAB’s seneste møde bevilligede man yderligere 1,767 mill. Kroner, udover de i forvejen 
bevilligede 625.0 tkr.  I alt  2.393.0 tkr. til fortsatte undersøgelser hvilket kræves af Landsbygge- 
Fonden, LB, for at vi i givet fald kan søge og få tilskud herfra.                                                                       
Disse beløb skal beboerne godkende på et snarligt ekstarordinært beboermøde i uge 44 -45.            
Det viser sig at altanfrontenes fiberbeton er årsag til at murværket i siden danner revner i fuger 
og mursten. I mange badeværelser er terrazzogulvet revnet, faldstammerne tæret og vore tage, her
er en meget stor del af teglene krakeleret og revnet samt undertaget er ikke tæt.                                  
Alt dette informeres der om på aftalte informationsmøde den 8.12.2014 i Beboerhuset  .                   
Forud fremsendes en informations-beboeravis til hver bolig.                                                                
Næste Styregruppemøde nr. 4 er aftalt til mandag den 17.11.2014 kl. 14.00, i Beboerhuset.

5. Nyt fra ejendomskontoret incl. status  - Aktivitetslisten - (fast punkt)                                                    
AO orienterede om følgende:                                                                                                                              
- Tidligere vikar, Holger Lundquist, er blevet  ansat som ejendomsassistent, fra 01.09.2014.                
- Frugt-bærhaven på den gamle legeplads er nu færdiggjort.                                                                       
- Gulvet i Beboerhuset har fået yderligere 2 lag lak.                                                                                        
- Vort tidligere rengøringsfirma er opsagt pr. 01.10.14. Rengøringen utilfredsstillende.                         
- Mange af vore afløbsbrønde/ledninger er faldet sammen og skal straks-udbedres ifg. LTK.                
- Der er indkøbt en løvstøvsuger til fællesdriften, der suger bladene direkte op i overdækket lad.       
- Fra mange beboere er der udtalt ros vedrørende vore grønne områders pæne tilstand.                     
- Der er installeret et nyt let og betjeningsvenligt, musik og højtaleranlæg i Beboerhuset.                    
Aktivitetslisten  er udtømt og der er ikke nye tiltag PT. til denne, idet andre forhold medtages i 
renoveringsplanen for vore boliger                                  

6. Økonomi/budget – perioden  01.07.2014 – 30.06.2015. (fast punkt)                                                        
Der var ingen kommentarer til økonomi og budget, for de forløbne 3 måneder. 

7. Ordinært Beboermøde, onsdag den 25. februar 2015.                                                                                 
Forslag fra bestyrelsen:                                                                                                                                         
- Ændring fra Normal-Istandsættelsesbeløb, NI-beløbet, til istandsat lejlighed ved indflytning.            
- Vinduesafdækning med lagner og andre klude m.m.  Regler for dette.                                                    
- Nedlægning af tørregård ved Grønnevej 262 og garagegården. (anvendes ikke)                                    
På valg er 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Der er aftale med dirigent. 

8. Eventuelt.                                                                                                                                                                
EB, fremlagde forslag til et  informationsmøde om en fremtidig IT-Cafe’ her i bebyggelsen.                  
Første møde herom finder sted, onsdag den 12.11.2014 kl. 10.00 – 12.00  i Beboerhuset.                    
AO oplyste at der nu var opsat en tavle med diverse regler i Beboerhuset.                                              
Der påføres afkrydsning på lejekontrakten ved lån af Beboerhuset om der skal bruges, musikanlæg, 
mikrofon, projektor og lærred. 



9. Kommende møder:            
Det aftalte bestyrelsesmøde, mandag den 27.10.2014, blev flyttet til:                                                     
Tirsdag den 25.11 kl. 18.00

Onsdag den 3. 12.2014 kl. 17.00 – LAB’s  repræsentantskabsmøde. 

Mandag den 8.12.2014 kl. 19.00 – Informationsmøde – Beboerne, renoveringsplaner.

Onsdag den 7.01. 2015 kl. 17.00 – Regnskabsmøde 2015/16 med DAB i Beboerhuset.

Ordinært Beboermøde onsdag den 25.02.2015 kl. 19.00

Mødet slut kl. 20.25

Ulla B. Larsen Erik Bjergvang

Frank R. Jacobsen Ib Larsen (referent)

Kopi til: Hjemmesiden: erik@gnigni.dk, 

LAB/DAB:  hhb@dabbolig.dk  

Til opslagstavlen:  kontor@sorgenfrivang1.dk

Allan ejendomsmester: olsson.kontoret@gmail.com
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