
Sorgenfri d. 3-10-2019 

 

Sorgenfrivang 1 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 29. september 2019 kl. 18.00 

Referat 

 

Deltager på mødet: 

Ernst Longfors (EL) Ulla Buchwald (UB) Lena Carlsson (LC) Erik Bjergvang (EB) 

Inge Bressendorff (IB) (afbud) Hanne Frederiksen (HF) Ejendomsleder Allan 

Olsson (AO) 

 

1. Referent: Hanne Frederiksen 

1.a Valg af ordstyrer: Erik Bjergvang 

2. Sidste mødereferat blev godkendt 

3. Beboerhenvendelser  

Jernfattigt glas – skriftligt indlæg fra Susanne Platou på Grønnevej (vedhæftet 

dagsordenen). Skal tages op på næste byggemøde. Hvilken type glas vælger 

man? Hvordan er lyset? 

4. Siden sidst 

Valg af næstformand: Hanne Frederiksen 

Frivilligdag for beboere – tilmeldingsfrist d. 25 oktober – Ernst tilmelder de 

beboere, der vil med – lørdag d. 16. november kl. 10 – 16 på Glostrup 

Parkhotel. 

Skriftligt indlæg om vinduer og støj – billeder af vinduer og artikler om støj og 

ventilationsanlæg. Der er intet krav om mekanisk udluftning, og der bliver ikke 

givet tilskud til det. Allan – kursus om udluftning – det er den skjulte skimmel, 

der er farlig. Det skriftlige oplæg tages med til byggemødet – sendes til 

bestyrelsen. 

5. Nyt fra Allan 

Opslag i opgangene med information om bestyrelsen er taget ned – datalov – 

nyt opslag kun med navne – yderligere henvendelse på hjemmesiden. Allan 

udarbejder opslag, og hjemmesiden bliver redigeret. 

Bolignet kontra Parknet – skrivelse til beboerne – Allan har skrevet, og juridisk 



afdeling har set det. Datoen er forkert – 26. februar. Det skal behandles igen på 

beboermødet til februar. Aftalen kører med Bolignet. Alle har net, selv hvis man 

ikke betaler – 2/2 Mbit er gratis. 

Afdelingsmøde omkring d. 28. februar – bestyrelsesmøde 14 dage før. 

Materiale til nytilflyttere – en folder – lægges i indflytningsmappen. 

YouSee forhandler for tiden – det kan komme til at indvirke på vores pakker – 

der kan ryge nogle kanaler. 

Bolignet kan hjælpe med tekniker – også til YouSee og boks. 

Dronekursus – Allan har købt drone – Dronecertifikat: Allan og Thomas 

(Bøgeparken). Sparer omkostninger til lifte. Allan og Thomas skal stå til rådighed 

for de andre afdelinger, som også skal kunne bruge det. Privatlivets fred i 

mente. LAB har bevilget økonomien. 

Ny medarbejder – 3 måneders prøvetid – Lene – uddannet dyrepasser. 

Der er stadig hund i bebyggelsen – Abildgårdsvej 18. Juridisk afdeling skal bruge 

klagerne – sagen vil blive overdraget til dem. Er der andre beboere, der oplever 

det, må de meddele det til ejendomskontoret. 

6. Økonomi/Budget 

Budgetstart – ser fint ud. 

Markvandring – vil stramme det op, så overskuddet ikke er så stort. Konti er 

kortet ned i antal. Budgettet bliver også kortet ned fra næste budgetår. 

Gennemgang af budget og nye konti samt input fra markvandringen. 

Vippevogn – skal indkøbes fælles – hvilken konto?  

Gaffeltruck – 30.000 kr. i Jylland – meget anvendelig. 

Dennis og Allan følger budgettet tæt. 

7. Eventuelt 

Ulla træder ud af LABs bestyrelse ved næste generalforsamling – 12. december 

kl. 17 på Hotel Frederiksdal – Erik stiller gerne op – skal stille op til december. 

8. Nyt møde 

Tirsdag d. 29. oktober kl. 18. 

Møde d. 3. december kl. 18. 

 

Hanne Frederiksen 

03-10-2019 


