
 

 
 

Afdelingsbestyrelsen 
 

Sorgenfrivang 1 
 
 

Referat af møde den 8 marts 2017 
 

Deltagere: 
 
 Ernst Longfors,(EL) Benny Lehmann,(BL) Ulla Buchwald,(UB) Anni Wagner, (AW) 
 Erik Bjergvang,(EB) Inge Bressendoff,(IB) Merete Gravgaard,(MG) og Ejendomsleder Allan 
Olsson,(AO)  
                     

  ******************* 
            
 
           *     Godkendelse af referat 30 november 2016 også 11 januar 2017 også 8 marts 2017 
                 
               Vil ske på næste møde den 11 maj 2017 
           
           *     Beboerhenvendelser. 
             
                 Løvgårdsvej 3-4 beboer klager over støj , er indkalde til mæglingsmøde, 
                 En Beboer Abildgårdsvej 14 klager over støj og lugt gener 
                 Der har været klaget over rengøring af tørrerum Grønnevej 262 – 250 
                 dette ville Allan bringe i orden.                               

 **************** 
          *    bestyrelsen drøftede følgende 
                  
                 Søgt om hjertestarter ved beboerhuset hos Tryk fonden , der ville være en ventetid 
                 på ca. 3 måneder. Der var også enighed om at det nok var en god ide at afholde et 
                 kursus om brug af hjertestarter til den tid. 
                 Det blev vedtaget at male et toilet i beboerhuset, da det var tiltrængt med maling. 
                 Det blev også drøftet hvem der skulle sidde i styregruppen for helhedsplanen 
                 det blev vedtaget at det skulle være 
                 (EL)  og (EB) samt (BL) for afdelingsbestyrelsen (UB) ville tale med   Selskabs= 
                 Bestyrelsen, om hun kunne være der da hun er medlem af selskabsbestyrelsen.  
                 Ellers må vi have det op at vende igen. 
 
             

    ******************** 
             *    Nyt fra Ejendomslederen 
                    
                    mere  -  Internet fra Bolignet  vil være klar ca omkring maj måned  
                    Fjernvarme kontrakt er underskrevet og vil nok være færdig omkring 2020   



                    Nye reservationsterminaler i vaskekælderene vil være klar i starten af maj mdr. 
                    Allan fremlagde et fantastisk tilbud fra Electrolux vedrørende udskiftning af  
                    vaskemaskiner og tørretumbler i vaskerierne. Tilbuddet gælder frem til 2020. Der vil                                                         
                    blive foretaget løbende udskiftning når en maskine er defekt, dog skal alle maskiner     
                    være udskiftet i 2020. Vi klappede alle i vores små hænder ,godt gået . 
 
                   Allan fortalte også at alle de ansatte havde været på et brandkursus  
             * 
                    
 
             *    Budget  
 
                   Så rigtig godt ud der var 68% tilbage på konto 116 
             
            
                                   **************** **** 
            
             *    Diverse 
                  
                   Ulla fortalte at, det vi betaler 41 kr. pr. mdr. til er kablingen i vores bolignet, som ville  
                   være betalt ud i 2020 
            
 
 
             * 
                    Kommende møder. 
 
                    Den 11 maj kl. 18,00 
             
 
 
                                            
                                                          Mødet sluttede kl. 20.45 
 
            
 

Hilsen Ernst 
 
 
 


