
Lyngby Almennyttige Boligselskab 

Sorgenfrivang I 

Afdelingsbestyrelsen 

 

Den 13. april 2015 

 

Referat til bestyrelsesmødet, onsdag den 13. april 2016, kl. 18,00 i bestyrelseslokalet. 

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

 Deltagere: 

Ulla Buchwald, (UL) Rasmus Bech, (RB) Merete Gravgaard, (MG) Anni Wagner, (AW)  

Nick Stenroos-Dam, (NSD), Ernst Longfors, (EL) Allan Olsson, (AO) 

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

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 15. marts 2016. 

Referatet er kommet sent ud, derfor vil det blive gjort ved næste møde. 

 

2. Beboerhenvendelser. 

Der er en beboer der har henvendt sig om at rengøringen ikke lægger måtterne ned når de har 

gjort rent. Vi minder om at det er en service at rengøringsfolkene gør rent under vores måtter, da 

vores kontrakt med dem siger, at vi skal tage måtterne ind på de dage der skal gøres rent. 

 

Der er stadig problemer med biler der parkere på vores brandveje. Man kan som beboer ringe til 

politiet og sige der er biler der holder på en brandvej, så vil de ringe til ejeren af bilen. Der vil blive 

opsat skilte omkring parkering forbudt og brandvej. 

 

3. Vedrørende totalrenovering. (EL) 

Som nyt bestyrelsesmedlem har EL givet sit besyv med til helhedsplanen på skrift til resten af 

bestyrelsen. Da EL er i styregruppen, vil han tage det videre her til. 

 

4. Siden sidste møde. 

Ikke noget særligt at bemærke 

 

5. Status – aktiviteter – samt nyt fra ejendomskontoret. (Fast punkt) 

Ny hjemmeside, hvis man har noget relevant til hjemmesiden, så kan man sende det til 

ejendomskontoret på e-mail. Så vil vores webmaster sørge for at det kommer op. 



 

Arbejdet i billardklubben er blevet udført. 

 

Blomsterkummerne på grillpladsen er rådnet op, så AO foreslår at vi får installeret nogle 

blomsterkummer der ikke forgår. Det vedtages at AO køber 10 kummer hjem. 

 

Udhængsskabet er blevet flyttet fra det gamle ejendomskontor til beboerhuset. 

 

6. Økonomi/Budget, 01-07-2015 – 30-06-2016. (Fast punkt) 

Der er gået 80 procent af vores budget år, og forbruget ser fornuftigt ud. 

 

7. Eventuelt. 

Allan holder sommerferie i september. 

 

8. Kommende møder. 

Onsdag 18. maj klokken 18:00 i bestyrelseslokalet 

 

 

Mødet slut 19:53 

 

Nick Stenroos-Dam (Formand) Merete Gravgaard Ulla Buchwald Larsen 

 

Ernst Longfors  Anni Wagner 

 

 

Kopi til: hhb@dabbolig.dk og kontor@sorgenfrivang1.dk 
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