
Lyngby Almennyttige Boligselskab 
Sorgenfrivang I 

Afdelingsbestyrelsen 
 

Den 5. oktober 2016 
 
Referat fra bestyrelsesmødet, onsdag den 5. oktober 2016, kl. 18,00 i bestyrelseslokalet. 

******************  
 Deltagere: 
Ulla Buchwald, (UL) Anni Wagner, (AW) Merete Gravgaard, (MG) Nick Stenroos-Dam, (NSD) Allan Olsson, 
(AO)  

****************** 
1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 10. august 2016. 

Referat godkendt og underskrevet. 
2. Beboerhenvendelser. 

Vi har en henvendelse ang. Skralderummene om vi kunne oplyse bedre hvilke container der skal 
benyttes til hvad. Til at starte med laver vi en ny container kun til kattegrus, denne container vil 
blive en flot gul farve. 
En anden henvendelse ang. Tørretumbleren og hvornår man skal tømme den for fnug, i sær når 
man har kat, bestyrelsens henstiller til at man tømme før og efter hvis man har kat, men som 
standard er det enes egen ansvar at tømme fnugfilteret før man starter tørretumbleren. 
Der har også været et ønske om at gør op med den centrale styreenhed til vaskerummet, men lige 
nu ønsker vi at beholde det gamle system da de stadigvæk virker og er fuldt betalt. Når vi køber nye 
maskiner er det dog planen at erstatte dem med individuelle panel på hver maskine. 

3. Siden sidste møde. 
Et brev til Ligustervænget er stadigvæk ved at bliver formuleret. 

4. Planlægning af beboermøde 
Regnskabsmøde den 11 januar 2017. KL 17:00 
Sidste chance for forslag 7 februar 2017. 
Forberedelsesmøde 8 februar 2017. 
Beboermøde 22 februar 2017 

5. Status – aktiviteter – samt nyt fra ejendomskontoret. (fast punkt) 
Sommerferie bemandingen har fungeret godt og vi føler at det har været et godt år. 
De grønne områder har stået flot meget flot her til sommer efter at havde fået en stor omgang det 



sidste lang stykke tid. 
 
På Tirsdag (11 Oktober) begynder en støre renovation af de grønne beplantninger ved varme 
centralen. 
 
Beboerhuset vil i den nærmest fremtid få et ”løft”, det vil både blive malet og der kommer et ny 
køleskab i køkkenet. 
 
Der er mange udflytninger for tiden pga. et generations skift. 
 
Vi forsøger at rekrutter nogle flere beboer til banko, disse rekrutter kommer fra sorgenfrivang 2. 
 

6. Økonomi/Budget (fast punkt) 
Udsat til næste møde, grund travlhed på kontoret. 

7. Eventuelt 
 

8. Kommende møder. 
Havevandring 18 Oktober kl 9:00 
Bestyrelsesmiddag 12 November 2016 
Bestyrelsesmøde 30 November 2016 
Regnskabsmøde / Bestyrelsesmøde, 11 Januar 2017. kl 17:00 
Planlægningsmøde / Bestyrelsesmøde, 7 Februar 2017 
Beboermøde 22 Februar 2017 

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


