
 
 
 
 

Afdelingsbestyrelsen 
 

Sorgenfrivang 1 
 
 

Referat af møde den 30 november 2016 
 
 
 

Deltagere : 
 
Nick Stenroos-Dam, (NSD) Ernst Longfors,(EL) Ulla Buchwald,(UB) 
Merete Gravgaard,(MG) og Ejendomsleder Allan Olsen,(AO) 
                      *********************** 
 

• Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2016 
            referat godkendt og underskrevet . 
 

• Beboerhenvendelser. 
           Ingen 
                         **************** 

• Siden sidste møde. 
           Afdelingsbestyrelsen ( dem som kunne møde op) samt Ejendomsleder Allan Olsen 
           havde en havevandring hvor man blev enige om at fælde nogle fyr træer på grønnevej 
           og i øvrigt blev pasningen af vore grønne områder rost meget 
                              ******************** 
       *    Planlægning af beboermøde. 
                           
           Der blev med stor enighed vedtaget at planlægge udskiftning af vaskemaskiner i 2017 
           hvilket vi vil fremlægge for beboerne på afdelingsmødet. 
           Man vil tale om bedre bredbånd med bedre hastighed , så man kan lokke nogle unge 
           til at melde sig ind i afdelingsbestyrelsen ? 
           Og man skal også fremlægge forslag til ændring af ordensreglementet vedrørende støj . 
                              ******************** 
       * 
             Nyt fra Ejendomslederen . 
 
           Der er foretaget flere ændringer af det grønne område , nedlægning af forårs løg flere steder 
           og ny plantning af den ovale plads m/m , vi klapper i vores små hænder 
           og Allan kunne også fortælle at budget for regnskabsåret ser godt ud,vi har brugt ca det halve 
           flot. Allan fortalte også at de havde været ude fra kommunen og tale om Kildesortering fra 
           2017, der var 2 muligheder den ene var at lave huller i jorden og og anbringe 2 beholder  
           ved hver blok, det ville være meget bekostelig for os , den anden muglighed var at sætte 2     
           beholder hver sted , det var noget Kommunen leverede uden omkostninger for os . 
 



 
          Den muglighed var vi med på , men det er også noget som skal fremlægges på beboermødet. 
          Jeg syntes lige det skulle med , det havde jeg glemt da i fik det første referat .jeg er jo ny og  
          skal huske at notere det når vi er til møde . 
            
        *********************************** 
            
 
 
 
 
 
        * 
             Kommende møder. 
 
 
           Regnskabsmøde/ Bestyrelsesmøde . 11 Januar 2017 . kl 17:00 
           Planlægningsmøde / Bestyrelsesmøde . 7 februar 2017 
 
 
 
 

Mødet sluttede kl 20:15 
 
 
 

Så havde jeg ikke mere denne gang , håber det er ok ellers må i klage 
 
 

Hilsen Ernst 


