
Sorgenfri d. 15-12-
2019

Sorgenfrivang 1
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 3. december 2019 kl. 18.00

Referat

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

1. Referent: Hanne Frederiksen
1.a Valg af ordstyrer: Erik Bjergvang
Nye punkter – Nyt fra Allan (2) – YouSee (4)

2. Nyt fra Allan
Vi får kuber til pap, metal m.v. fra Gentofte – ligner de andre. Kommer 
op ved Ligustervænget og Abildgårdsvej 30 – 2 stk. ved Abildgårdsvej 8. 
Ny station på Grønnevej ved garagegården.
Motionsrum – beboerønske om nye redskaber – Allan går videre med 
det – bænk og nøddeknækker – loftet kan ikke holde til TRX.

3. Gennemgang af helhedsplanen – vores anbefalinger se tillæg.
Inge – ventilationsanlæg – materiale tilsendt.
Gennemgang af referat – kommentar til forrige referat – ”følelsen af 
indflydelse” til ”indflydelse”. 
Allan – udgifter – lejlighed på 75 m2
radiatorsystem: 75kr./md – køkken: 206 kr./md -  i alt 281 kr./md 
Udregne på forskellige lejligheder (antal m2)
Vi skal skille udvidelse af altan og diskussion om markiser ad – mulighed 
for markise – der skal findes løsninger – spørge på byggemødet – 
egenbetaling.
Spørge om hvilke vinduesfag, der kan åbnes ud mod altanen.
Hvor stammer lysmålingerne fra?



Spørgsmål vedr. mekanisk ventilation – hvilke løsninger er der, der ikke 
kører uafbrudt – Bondebyen – hvorfor har de fået dispensation? 
Mekanisk udsugning og spalteventiler.
Garagegårde – tagene er med, men støttes ikke.
Altankasser – hvordan skal de laves? 
Dørtelefoner med brik – tillægspris
Modregnskab – reetablering af køkken .
El - induktion i køkken – kræver flere grupper – separat gruppe køkken
38% stigning på grundhusleje – besparelser på varmen – 
varmvandsmålere.
Hvornår skal det præciseres for beboerne? Hvornår skal der 
stemmes/besluttes? 
Vi ønsker, at beboerne tager stilling.

4. YouSee
Hvorfor 309 lejemål? – der er 307.
Hvorfor stiger grundpakken? – aftalen siger noget andet.
Hvordan figurerer de 10 kr.? 
Reklamer i materiale – ikke ok.
DAB aner ikke noget – Inge blev stillet om fem gange - de siger, det må 
være vedtaget i vores afdeling.
Allan undersøger kontrakten

5. Evt.
Tirsdag d. 18/12 – byggemøde – fælleshuset.
Torsdag d. 9/1 – budgetcafe 18.15 – 19.05 – Toftebæksvej – 
selskabslokalerne – kommende budgetter.
Onsdag d. 22/1 – informationsmøde kl. 19. – om helhedsplanen – 
fælleshuset. Tirsdag d. 25/2 – afdelingsmøde – beboermøde.
Varmemålere - Ista – skal skiftes – er fra 2007 – Dennis er i dialog.
Næste møde 7/1-20

Hanne 
Frederiksen
15-12-2019


