
Sorgenfri d. 15-08-2018 
 

Sorgenfrivang 1 
Bestyrelsesmøde mandag d. 13. august 2018 kl. 18.00 

Referat 
 

1. Referent: Hanne Frederiksen 
2. Sidste mødereferat blev godkendt 
3. Siden sidst 

Pergolaerne er blevet pæne. 
Indgangspartierne over dørene kunne trænge til at blive frisket op. 
Regelsæt for altaner – der har i sommerens løb været et tilfælde, hvor der er 
blevet hængt lagener op. 
Parkering på Abildgårdsvej – der er en del, der efterhånden parkerer på vejen 
dvs. de fylder tit halvdelen af fortovet. I LTK må man ikke parkere på 
kantstenen. Allan kontakter teknisk forvaltning. 

4. Nyt fra Allan 
Katastrofal sommer for beplantningen – der er blevet investeret i en 
vandingstank. 
Maling af træværk i området er færdiggjort. 
Har været i kontakt med Mestertræ ang. Spækhuggeren – den er først færdig 
slut september. Den gamle hval er brudt ned og kørt væk – den var pilrådden. 
Området er blevet planet ud, og der er sået græs. 

5. Økonomi/Budget 
Nyt budgetår 1. juli. 
Opsætning af kuber til affaldssortering er stadig på tegnebordet. Der kan 
sagtens opsættes kuber på Ligustervænget og Abildgårdsvej. Grønnevej er et 
problem pga. tilkørselsforhold. Allan er i løbende kontakt og dialog med 
kommunen. 

6. Eventuelt 
Havegennemgang tirsdag d. 21. august kl.9.00 
Første banko mandag d. 3. september – Ernst er opråber. 



Ang. internethastighed – den er som, den skal være. Bolignet havde i foråret et 
tilbud om router og opsætning. Er der problemer, så tag fat i bolignet. 
Forslag til næste beboermøde – oprettelse af legepladsudvalg i forbindelse med 
helhedsplanen. 
Belysning på udearealer er med i helhedsplanen, men pt. er der et problem på 
Grønnevej ved op- og nedgangen i forbindelse med garagegården. Til næste 
møde går bestyrelsen en tur, når det bliver mørkt, og ser på det. 
Ang. grill på altanen – ifølge de nuværende vedtægter må man ikke grille på 
altanen. Dette forbud skal ikke gælde elektrisk grill. Derfor vil der blive fremsat 
et forslag på næste beboermøde. 
Juletræsfest søndag d. 9. december 

7. Næste møde 
Mandag d. 8. oktober 
 
 

Hanne Frederiksen 
15-08-2018 

 


