
Lyngby Almennyttige Boligselskab 
Sorgenfrivang I 

Afdelingsbestyrelsen 
 

Den 12. august 
2016 

 
Referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 18. maj 2016, kl. 18,00 i bestyrelseslokalet . 

******************  
 Deltagere: 
Ulla Buchwald, (UL) 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. 
2. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 13. april 2016. 
3. Etablering af kompost beholder (AW) 

Dette har været oppe på et beboermøde før i tiden, hvor et tilsvareden ønske blev nedstemt. 
Det er også tvivl om hvorvidt beboerne selv ville kunne holde dette, pga mangle af grønne fingre. 

4. Problematikken med parkerede biler på vendepladsen Ligustervænget 20.  
Det er åbenbart svært at nå beboerne via div referater, så det foreslås at Allan forfatter og opsætter 
en skrivelse i opgangene Ligustervænget 14 til 24 
Der er lige nu bestilt nye store skilte til området, så vi afventer disse. Der vil også blive udleveret 
sedler til beboerne, så de selv kan på sætte disse i forruden, dog først når de nye skilte er på plads. 

5. Beboerhenvendelser. 
Vi har lidt problemer med rengøringen i vores opgange, dette er dog noget som vi er 
opmærksomme på og arbejder aktivt på. 

6. Siden sidste møde. 
Vores nye parkeringens skilte er stadigvæk på vej fra leverandøren. 

  



7. Status – aktiviteter – samt nyt fra ejendomskontoret. (fast punkt) 
Der er forventet afsending af de nye blomsterkummer til gril pladsen i næste uge. 
Der vil også blive bestilt nye bordebænke sæt til gril pladsen. 
 
Trappen ved 256 er blevet genopbygget, da den var blevet farlig. 
 
Kælderdørene er blevet forstærket så de er svære at bryde op. 
 
Lydanlægget i beboerhuset er nu færdigt, i stedet for at slå helt fra, så begrænse volumenen. Der er 
også komme en dedikeret antenne til radioen. 
 
Det grønne område bliver plejet og passet dagligt. 

8. Økonomi/Budget (fast punkt) 
Vores budget ser meget fornuftigt ud og vi må konstater at vi forventer et overskud på budgettet 
2015-2016 

9. Eventuelt 
Den 20 juni kommer DAB og går en tur i området. 
Der er lidt problemer med aljer på fliserne, Allan vil forsøge at rense dette med noget alje fjerne. 

10. Kommende møder. 
Repræsentantskabsmøde den 25 maj 2016 
Bestyrelsesmøde 10 August 2016 kl 18:00 (Kl 17:30 fremvisning af lejlighed for bestyrelsens der 
mødes ved 261)  
Bestyrelsesmøde 5 Oktober 2016 kl 18:00 
Bestyrelsesmiddag 12 November 2016 
 

 
Nick Stenroos-Dam (Formand) Merete Gravgaard Ulla Buchwald Larsen 
 
Ernst Longfors  Anni Wagner 
 
 
Kopi til: hhb@dabbolig.dk og kontor@sorgenfrivang1.dk  
 


