
 

 
 

Afdelingsbestyrelsen 
 

Sorgenfrivang 1 
 
 

Referat af møde den 11 januar 2017 
 

Deltagere: 
 
Nick Stenroos-Dam, (NSD) Ernst Longfors,(EL) Ulla Buchwald,(UB) Anni Wagner, (AW) 
Merete Gravgaard,(MG) og Ejendomsleder Allan Olsen,(AO) Helle Elisabeth Werchmeister 
(HWE)/DAB 
                      *********************** 

• Gennemgang af Budget for 2017 – 2018 
             
                   Vi godkendte en lejeforhøjelse på 3,9 % som ville gå til henlæggelser. 
                   Endvidere drøftede vi udskiftning af vaskemaskiner i det nye regnskabs år 
            
 
           *     Godkendelse af referat 30 november 2016 
                 
                Referat godkendt 
           
           *     Beboerhenvendelser. 
             
                 Vi har fået en henvendelse fra en Troels Lindgreen vedrørende badeværelse, vi blev  
                 enig om, at han skal henvende sig til DAB da det er dem der har mest forstand på det. 
                 Der har været et konfliktmøde mellem 2 lejere som DAB har ført, det endte med et  
                 godt forlig. 
                         **************** 
*    Siden sidste møde. 
          
                 Der har været indbrud i beboerhuset, der blev taget 6 sodavand, men der blev brækket 
                Døre op som skulle repareres - billig sluppet. Der har været noget tisseri i kælderen Grøn.       
                274 til 264. Vær opmærksom hvis man ser nogen tisse i kælderen. Allan vil tage sig af  
                Det. Endvidere blev der talt om fjernelse af cykelvrag m/m i cykelrum. Allan ville  
                sørge for, at der blev en gennemgang i marts måned. Der blev også talt om jernplader som 
                var meget generende ved højhuset Allan ville kikke på det, godt vi har ham. 
                              ******************** 
             *    Planlægning af beboermøde. 
                       
                Der blev snakket noget om vores internet, Allan havde haft forbindelse med et firma, som 
               ville komme med et tilbud, om en hurtig forbindelse til internet, men det ville Allan   
               komme nærmere ind på ved Afdelingsmødet . 
             



                               
       * 
             Nyt fra Ejendomslederen . 
 
            Der er blevet fældet nogle store træer på Grønnevej og lavet en del rodfræsning. Alle  
            vandlåse i kælderen Grønnevej 262 – 250 er blevet renset grundet lugt gener , der har  

gennemgående været mange beboerservice opgaver den sidste måned , men Allan beklager 
sig ikke. Vi er bare så heldig at have så gode funktionærer. 

            
        *********************************** 
            
     * 
          Budget 
 
          Det kører bare, vi har brugt under halvdelen af pengene for dette regnskabsår. 
            
 
 
        * 
             Kommende møder. 
 
 
            Bestyrelses møde den 8 februar kl. 18.00 
 
 
            
 
 
 
 
 

Mødet sluttede kl. 21.00 
 
 
 

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

Hilsen Ernst 


