
Lyngby Almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang I

Afdelingsbestyrelsen

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

      16.12.2014. 

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 25. november 2014, kl. 18,00 i bestyrelseslokalet.

Deltagere:     
Ulla Buchwald Larsen, (UL) Frank R. Jacobsen, (FR) Rasmus Bech, (RB) Erik Bjergvang, (EB)                        
Nick Stenroos-Dam, (NSD) Merete Gravgaard, (MG) Allan Olsson, (AO) Ib Larsen, (IL)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 29. september 2014.
Referatet godkendes og underskrives af mødets deltagere.

2. Beboerhenvendelser.
- Ønske om gelænder ved trappe mellem blok D og C.
- Der har været henvendelse om at det er synd at græsset ”går” i stykker når det bliver slået her i 
november, men det skyldes det varme og våde vejr, at græsset vedbliver med at vokse.
- En beboer har henvendt sig om at få hævet gulv i køkken og badeværelse for at gøre lejligheden 
brugbar. Det skal nævnes at ændringer af lejligheden påhviler beboeren i forhold til råderetten, ved
et sådanne nævnt forhold må beboeren rette henvendelse til kommunen.
- Der er blevet nævnt at der er en lidt lempelig håndhævelse af regler om husdyrhold f.eks. antal af 
katte og katte der lukkes ud af lejligheden. Desuden er der observeret hundehold i flere lejemål.  
Det aftaltes at det må være op til beboerne der har viden og føler sig generet, om husdyrhold at 
informere Ejendomslederen (Allan).

3. Siden sidst.
Lars Kjær (Ejendomsfunktionær) har fået lovning på at være ansat et år yderligere efter han fylder 
65.
140 cykler er blevet fjernet fra de to afdelinger SO I og SO II der er fjernet flest fra SOI da der ikke er
holdt cykel razzia i SO I i flere år.
IT caféen er blevet sat i værk med informationsmøde hvor der var 22 fremmødte, EB er meget 
positiv over hvor positive de fremmødte er. Til IT café to 20. november var der 15 fremmødte som 
også viser interesse. EB vil gerne opfordre til at andre kommer og hjælper sådan at det ikke kun er 
Erik vores webmaster og EB der står for det. Grundet interessen vil EB forsøge at finde en fast dag 
enten én gang om måneden eller hver 14. dag.
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Grøn rapport fra DAB, efter gennemgang den 23. september 2014 af vort grønne område, er 
fremkommet fra Pernille. Det meste sættes på hold da udførelse af vor kommende renoveringer, vil
kunne ødelægge det der plantes. 

4. Drøftelse af seneste ekstraordinære beboermøde. Renovering/Helhedsplanen.
Referatet vil blive omdelt senest onsdag 3. december.

5. Nyt fra ejendomskontoret inkl. status på igangværende aktiviteter. (fast punkt)
Aktivitetsliste
I øjeblikket er der fokus på en vandskade i Grønnevej 280 efter en faldstamme har været gået i 
stykker under en sokkel. Der sørges for at få de 2 lejemål genhuset.
3 billeder i beboerhuset skal hænges op og resten rettes op.

6. Økonomi/budget – perioden den 01.07.2014 – 30.06.2015, (fast punkt).
Økonomien ser fornuftig ud og der er ikke noget der springer i øjnene. Dog er en konto der har 
brugt 132 % men det er det nye anlæg som er kommet til beboerhuset.

7. Ikke revideret regnskab – perioden den 01.07.2013 – 30.06.2014 er omdelt tidligere.
SO I kommer ud med et overskud på 298.718,- kroner. Disser midler går til at nedbringe lån af egne 
midler.

8. SMS – service til vore beboere. Drøftelse heraf.
Blue-idea har kommet med et forslag om at lave en sms service til afdelingen med en 2 årig 
prøveperiode betalt af LAB. Det er ved at blive implementeret i en kontorpakke hos DAB og derfor 
skal vi efter de 2 år lige holde øje med om det er med her,  til den tid.

9. Kommende aktiviteter, Julebanko den 01.12.2014 og Juletræsfest den 07.12.2014.
Juletræet i beboerhuset, skal ind så sent som muligt i forhold til juletræsfesten den 07. december.

10. Eventuelt
Der bevilges penge til indkøb af 20 tre-armede lysestager til beboerhuset, disse kan lånes af lejere, 
men skal rengøres ellers kommer til der et rengøringsgebyr.                                                                       
Der var ingen fra bestyrelsen der havde lyst til at deltage i den såkaldte ”Sorgenfrigruppe”, der 
vedrører Sorgenfri Torv’s eventuelle fremtid og de omkringliggende bygninger.

11. Kommende møder.                                                                                                                                               
-  LaB’s repræsentantskabsmøde den 03.12.2014. kl. 17.00.                                                                       
-  Styregruppemøde 4. Sorgenfrivang1. mandag den 08.12.2014. kl. 14.00. i beboerhuset.                
-  Regnskabs- og bestyrelsesmøde 2015/2016 med DAB, onsdag den 07.01.2015. kl. 17.00 i 
beboerhuset.                                                                                                                                                          
-  Ordinært afdelings-/beboermøde, onsdag den 25.02.2015. kl. 19.00 i beboerhuset.

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

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


Ulla Buchwald Larsen Rasmus Bech (referent)

Erik Bjergvang Ib Larsen Frank Jacobsen
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