
Afdelingsbestyrelsen Sorgenfrivang I
 
Dagsorden
Bestyrelsesmøde torsdag den 11 maj 2017, kl.18,00. 
 
 
                 Deltagere:      
                 Formand Ernst Longfors (EL)
                 Næstformand Benny Lehmann (BL) (afbud)
                 Kass. Ulla Buchwald (UB)
                 Best. Anni Wagner (AW)
                 Best. Erik Bjergvang (EB)
                 Supl. Inge Bressendoff, (IB)
                 Supl. Merete Gravgaard, (MG) 
                 Ejendomsleder Allan S. Olsson, (AO)
 
 
01 Fordeling af opgaver: 
Ordstyrer. Erik Bjergvang. Referent. Inge Bressendorff
 
02 Godkendelse af referatet 
11 januar 8 februar og 8 marts 2017. Referater er godkendt
 
03 Beboerhenvendelser til bestyrelsen  
A: Vedrørende hvalen stand: 
Ernst har en aftale med en mand der tager stilling til om den er sikkerhed forsvarlig i stand 
- derefter tages der stilling til det videre forløb sagen.  
Britt Prieske får derefter besked.
 
B: Vedrørende boksesæk i motionsrummet.
Bestyrelsen har taget denne beslutning, at hænge en krog op i loftet som er sikkerheds 
forsvarlig hvor boksesækken kan hænge i og bliver taget ned efter hver gang den har 
været i brug. 
Pierre Deleuran bliver orienteret herom
 
C: Annie Wagner har sendt en skriftlige klage til bestyrelsen vedrørende støj fra brugen af 
fodboldmål, samt regler for brug af grillpladsen.
Det blev besluttede i første omgang, at Allan køber nye og mindre fodboldmål som forsøg 
på til at bringe støjniveauet ned.
Med hensyn til grillpladsen har bestyrelsen besluttede at holder nærmere overvågning 
med brugen af grillpladsen, her tænkes på antal personer, samt støj og røggener ved 
større arrangement til næste bestyrelsesmøde.
 
04 Helhedsplanen Sorgenfrivang 1
 



Formanden har ytret ønske om, at altanerne bliver udvidet hele vejen igennem i 
helhedsplanen, som allerede er sendt videre til behandling i styregruppen via Peter 
Køhlert (DAB).
 
Vedrørende bolig i tagetagen så er det allerede drøftet, og der er kommet svar fra DAB, at 
det er for dyrt i forhold til de kvadrat meter man får ud af det.
 
Solceller på taget. 
Er ikke rentabelt grundet bygningerne ligger forkert placeret i forhold til solens bane for at, 
vi kan få den optimale udnyttelse at solcellerne.
 
05 Nyt fra Ejendomsleder Allan S. Olsson
 
     A: Økonomi/ Budget
           Generelt flot og fornuftig ud efter budget.
 
     B: Bolig.net 
         Opgradering af internet hastigheden i Sorgenfrivang I er færdig installeret uden 
større 
         problemer. 
 
    C: Electrolux 
          Der er installeret nye terminaler til bookingsystemet i alle vaskerier.
          Vaskerierne bliver udskiftet med nye maskiner og tørretumbler.
          2 vaskerier i år 2017, og resten i løbet af 2018 og 2019. 
          Endvidere bliver der installeret 2 tørretumbler, hvor det er muligt. Men med samme 
antal 
          vaskemaskiner som nu. 
 
                                             
      D: Nanostone
          Der har være observeret alger og betonpest på en plads i Sorgenfrivang I,
          som nu er blevet renset og coatet.
          Sorgenfrivang I har indgået en aftale med virksomheden om, at efterbehandle 
pladsen med 
          algefjerne 1 gang om året.
 
06 Eventuelt
 
      I tilfældet af Sorgenfrivang II selskabslokaler lukker i forbindelse med renovering 
      har bestyrelsen vedtaget, at FOF har mulighed for at benytte beboerhuset i denne 
periode. 
 
07 Næste bestyrelsesmøde 
     Tirsdag den 22 juni 2017 Kl. 18:00
 
08 kl. 21.45. Tak for i dag og kom godt hjem


