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Lyngby Almennyttige Boligselskab 

Sorgenfrivang I. 

Afdelingsbestyrelsen 

        Den 1. februar 2016 

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 12. januar 2016, i beboerhuset kl. 17.00.  

Deltagere:  

Ulla Buchwald,(UL) Anni Wagner, (AW) Merete Gravgaard, (MG) Allan Olsson, (AO) Ib Larsen, (IL)                 

Nick Stenroos-Dam, (NSD)                                                 

 Deltager fra DAB: Helle E. Werchmeister.  

Afbud fra: Rasmus Bech, (RB) 

1. Gennemgang og fastlæggelse af næste års budget 2016/2017 med DAB.                                                   

Det fremsendte budgetudkast blev gennemgået og nogle kontoer blev drøftet og ændret. Der var 

OBS på vore henlæggelser, men ellers gav udkastet ikke anledning til yderligere debat og kan 

forelægges på afdelingsmødet med en huslejestigning i lighed med sidste år på 3,99%..                                                                                                                                 

2. Spisning og samvær med DAB.  

3. Godkendelse af referat fra sidste møde den 9. november 2015.                                                              

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

4. Beboerhenvendelser.                                                                                                                                                

- AO ,og IL, havde begge fået breve fra en beboer der anklagede en medarbejder samt vor 

træfældning i området. Beboeren har fået svar på sine henvendelser.                                                                           

- Nogle beboere har klaget over lugtgener fra tobaksrøg i kældergangen ved Billardklubbens 

lokaler, på Løvgårdsvej 1 – 15. Billardklubben får brev om at bringe dette til ophør, da rygning i 

afdelingens fællesrum samt opgange og kældre ikke har været tilladt i en del år.                                                                                                      

- En beboer var ikke tilfreds med rengøringen i vore opgange.  AO, oplyste at han havde allerede 

haft 2 møder i indeværende år med firmaet, om at leve op til kontrakten.                                                             

- Billardklubben har via brev, forespurgt om nogle bygningsændringer i deres lokale.                               

AO, kontakter formanden desangående. 

5. Siden sidst møde.                                                                                                                                                           

- den aftalte - Grønne gennemgang - af vort område fandt sted den 20.11.2015. Der er fremsendt 

en rapport herpå dateret den 4.12.2016. Desværre gik det ud over en del af vore træer og buske i 

de efterfølgende dage, den 21.-22.11. grundet det meget voldsomme og tunge snefald.                             

- Reglerne for leje og betaling af beboerhuset er revideret , så de harmoniserer med SO II’s  regler 

et stykke af vejen. Lejen betales ved bestillingen og depositum senest 40 dage før arrangementet.                                                                                                                                                  

Dette bl.a. af hensyn til ejendomskontoret som forestår udlejningen heraf.   
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6. Budget/Økonomi. Budgettet for perioden 01.07.2015 - 30.06.2016 (fast punkt)                                     

Det forelagte budget for halvåret så fornuftigt ud, idet det lå på 50% af forbruget.                                

---- 

7. Nyt fra ejendomskontoret – incl. status på igangværende aktiviteter (fast punkt)                               

- Busskuret ved Grønnevej 250, er fjernet og terræn er genetableret, efter flere rykkere til LTK.                    

- Vor elev, Nicolai, som er færdiguddannet, er nu fastansat og efterfølger Lars, der stopper 

29.02.16.                                                                                                                                                                    

- Alle vore kældre samt nedgange fra opgangstrapperne er nu færdiggjort med lyd og lysfølsomme 

LED-lamper. Beboerne udtrykt stor glæde med det.                                                                                                

- Desværre har der været indbrud i 18 kælderrum. Ærgerligt - da skaderne ved karme, låse m.m. 

koster en del penge at reetablere.                                                                                                                       

Efterfølgende er yderligere 17 kælderrum brudt op. Politiet er underrettet herom.                                                                                            

AO, vil gennemgå alle kælderyderdøre for at sikre disse med metalbeslag.                                              

- Der havde været nedbrud, over en weekend, på en af brænderne i varmecentralen så nogle 

beboere havde oplevet et tab på vand og varme.                                                                                                                      

Der tegnes en serviceaftale så vi får en hurtigere betjening fra vor leverandør.                                            

- AO, orienterede om de skader der var sket på vore træer og buske i.f.m. med det voldsomme 

snevejr den 21.-22. november 2015. Flere træer var blevet fældet som følge heraf.  

8. Forberede 1. indkaldelse til ordinært beboermøde, onsdag den 24. februar 2016.                                 

- Bestyrelsens beretning blev gennemgået. Den udsendes, som noget nyt, sammen med 

indkaldelsen, forslag, budgetforslag samt regnskab 1 uge før afdelingsmødet.                                                

- 1.varsel udsendes 4 uger før, 27. januar 2016.                                                                                                                                  

- Forslag skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest den 10. februar 2016.                                                

- IL, havde rettet henvendelse til et par beboere, om de var interesseret i at opstille til bestyrelsen, 

det var ikke tilfældet.                                                                                                                                                  

-  Der skal vælges ny formand, i stedet for Ib Larsen, IL, da han flytter til Vinkelvej.                         

Bestyrelsen vil foreslå vor suppleant gennem nogle år, Nick Stenross-Dam, NSD, der er villig.                                                                                                  

- Desuden skal der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, for en periode af 2 år. Nemlig Ulla B. Larsen, 

UL, og Rasmus Bech, RB. Begge er villig til genvalg.                                                                                                           

-  Derudover skal der vælges 1 - 2 suppleanter. 

9. Aktiviteter.                                                                                                                                                                      

- Nytårskur, bestyrelser med ejendomspersonalet, lørdag den 30. januar 2016 i B-huset.                             

- Maddag mandag den 25. januar 2016 i beboerhuset kl. 18.00                                                                                                                                                                  

- Fastelavnsfest, søndag den 7. februar 2016 kl. 14,00 -16,00 i B-huset. 

10. Eventuelt, og kommende mødedatoer.                                                                                                           

UL oplyste at der ikke er så mange i kreativ-klubben, men håbede at der var en ildsjæle til at 

varetage.                                                                                                             Næste bestyrelsesmøde, 

torsdag den 11. februar kl. 18,00. i vort lokale. (indkomne forslag m.m.) 

Mødet slut kl. 20.40 

Nick Stenross-Dam, referent  Anni Wagner            Ulla Buchwald 

Ib Larsen                                                 Merete Gravgård               Kopi til: hhb@dabbolig.dk og erik@gnigni.dk. 
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