
Sorgenfri d. 15-10-
2018

Sorgenfrivang I
Bestyrelsesmøde mandag d. 8. oktober 2018 kl. 18.00

Referat

Deltager på mødet:
Ernst Longfors (EL) Benny Lehmann (BL) Ulla Buchwald (UB) Erik 
Bjergvang (EB) Inge Bressendorff (IB) Hanne Frederiksen (HF) Lena 
Carlsson (LC) Ejendomsleder Allan Olsson (AO)

1. Referent: Hanne Frederiksen
1.a Valg af ordstyrer: Benny Lehmann

2. Sidste mødereferat blev godkendt
3. Beboerhenvendelser - ingen
4. Siden sidst

Allan ser gerne, at vi indfører et afsnit i vedtægterne ang. forbud mod 
skumtapeter. Det er pt. ikke nævnt. Skumtapet er tapet påført skum 
(mønstre). Det er vanskeligt at få til at hæfte, og man kan ikke sætte 
noget over, så det skal renses af hver gang. Det er desuden brandfarligt.
Der har kørt en sag om det. 
Afdelingsbestyrelsen fremsætter forslag til februar om, at skumtapet som 
vedligeholdelsesstandard sidestilles med hessian.
Ang. husorden om haver og altaner – hvad må der hænges op for 
vinduerne – forslag til næste afdelingsmøde.
Der er blevet fældet tre lærketræer. De erstattes af en blodbøg (6 meter 
høj) – efter løvfald. 
Husorden: Vi gennemgår den på næste møde. Den ligger på 
sorgenfrivang1.dk og opdateres efter behov. Allan sørger for, at det 
kører
Ulla har været til LAB-møde.
6. november: Styringsdialogmøde på Scandia – hvordan går det med 
DAB – forventninger
3. december: Styringsmøde – rådhuset



Der er intet nyt om renoveringen – ny formand for styregruppen: Lisbeth 
E. Jensen.
LAB ansætter nye elever som ejendomsserviceteknikker - de skal gå på 
skift mellem LAB-ejendomme i uddannelsesperioden.
LAB har besluttet, at udlejning via Airbnb skal ske med kontrakt – højst 
14 dage af gangen – max 6 uger om året - prøvetid 2018/19. Det tages 
op igen, om det skal fortælles på et LAB-møde.
Benny og Ernst har været til møde på rådhuset om Sorgenfri Torvs 
udvikling. Der er status quo. Torvets forretninger vil have handling nu. 
Sorgenfrigruppen udgiver Sorgenfri Nyt hver 14. dag. Bladet ligger i 
Irma.
10. oktober: Allan og Ernst kigger på placering til Spækhugger (kl. 9).
25. oktober: Foredrag med Jeppe Tønsberg i beboerhuset. Det er gratis. 
Billetter afhentes i kiosken/postshoppen.
3. november: Besigtigelsestur LAB kl.10.30. Det tager ca. ½ time. Der 
kommer 12-13 stykker.

5. Nyt fra Allan
Cykelindsamling: Der er indsamlet 90 cykler. Der er mange, der ikke har 
sat mærkat på trods skrivelse herom. Der er desværre mange, der 
kommer efterfølgende for at få udleveret deres cykler. Allan og co. 
bruger en del tid på det. Vi overvejer at pålægge et gebyr for udlevering 
af cykler næste cykelindsamling. Cykler, der ikke er afhentet, bliver givet 
videre til politiet (hittegods). 
Storaffald: Skal hensættes bag ved varmecentralen Ligustervænget 
10A. Der må ikke hensættes store effekter i skralderummet.
Der er lavet ny trappe til rutsjebanetårnet på legepladsen.
E-syn: Elektronisk syn af flyttelejligheder begynder d. 15. oktober – 
udvalgte medarbejdere bliver oplært i det synssystem.
Nye borde og bænke til beboerhuset – bliver opsat slut oktober.
Der er taget kontakt til LTK ang. parkering på Abildgårdsvej: De vil se på 
det.
Private veje: Ligustervænget/Abildgårdsvej/Løvgårdsvej – overgår til 
driften fra d. 1. november 2018. Vi rydder et spor på vores side af vejen. 
Vi står også for vedligeholdelsen af brønde på vores side af vejen.



6. Økonomi/Budget
Det ser fornuftigt ud.

7. Eventuelt
Frivilligdag: Lørdag d. 27. oktober.
Juletræsfest: Søndag d. 9. december - der er brug for hjælp. Næste år 
er der brug for en ny julemand.

8. Næste møde
Tirsdag d. 4. december 2018

Hanne 
Frederiksen

15-10-2018


