
Lyngby Almennyttige Boligselskab 
Sorgenfrivang I 

Afdelingsbestyrelsen 
Den 21. marts 2016. 

Referat for bestyrelsesmøde, tirsdag den 15. marts 2016, kl. 17.00, i bestyrelseslokalet.  
Deltagere:  Ulla Buchwald Larsen (UL), Ib Larsen (IL), Rasmus Bech (RB), Nick Stenroos-Dam (NSD), 
Merete Gravgaard (MG), Allan Olsson (AO), Anni Wagner (AW), Ernst Longfors (EL) 
 
 
1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet, tirsdag den 12. januar 2016. 
Referater underskrives og godkendes. 
2. Beboerhenvendelser. 

 
3. Siden sidste møde. 

Modtaget et brev omkring vores grønne arealet 
Der er blevet rettet henvendelse til politi og kommune omkring udkørslen på Grønnevej. Politiet har 
været ude og se på det, og vil foreslå kommunen om at skravere en parkeringsplads på hver side for 
at skabe bedre udsyn. 
4. Nyt fra ejendomskontoret incl. status på igangværende aktiviteter -  (fast punkt) 
Sorgenfrivang I’s nye hjemmeside er kommet op og køre, der er lidt ting der skal rettes, men det vil 
ske snarest. 
Der er købt nyt fjernsyn til motionsklubben da det ikke gamle ikke kunne følge med tiden. 
Det vil koste små 20.000 kroner at flytte den væg der er generende i billardklubben. 
5. Budget/økonomi for perioden 1.07.2015 - 30.06.2016. (fast punkt) 
Der er kommet midlertidigt regnskab, og hvis forbrugsniveauet holdes, vil vi have et forventet 
overskud på 178.000,- DKK 
Der er gået ca. 60 procent af budget året, og det foreløbige budget forbrug ser fornuftigt ud. 
6. Aktiviteter. 
Aktivitetskalenderen er ved at være slut for denne sæson. Den sidste maddag har været afholdt og 
årets sidste Bankospil er den 4. april. 
Der er optræk til en café som vil komme til at ligge om onsdagen fra omkring 14:30. 
Aktivitetsgruppen vil melde ud når konceptet er fastlagt. 
7. Eventuelt. 



Ulla vil gerne overlade sin plads i helhedsplanens styregruppe til Ernst. 
Ib siger tak for samarbejdet og er glad for at få sagt ordentligt farvel. 
Der holder for mange biler på vendepladsen ved Ligustervænget 14-24, det er især til gene i 
weekenden og det blokere for fodgængere i området. 
8. Kommende møder. 
Banko 4. april klokken 19:00 i beboerhuset 
Onsdag 13. april klokken 18:00 i bestyrelseslokalet 
Onsdag 18. maj klokken 18:00 i bestyrelseslokalet 
 
 
Mødet slut klokken 18:42 
Nick Stenroos-Dam (Formand) Merete Gravgaard Ulla Buchwald Larsen 
 
Ernst Longfors  Anni Wagner 
 
 
Kopi til: hhb@dabbolig.dk og kontor@sorgenfrivang1.dk  


