
 

Afdelingsbestyrelsen Sorgenfrivang I 

 

Referat af bestyrelsesmødet d. 17 februar 2021 

Deltager: 

Formand Ernst Longfors (EL) Kass. Ulla Buchwald (UB) Best Erik Bjergvang (EB) 

Best. Inge Bressendorff (IB) Ejd. leder Allan S. Olsson (AO) 

Deltog ikke pga. Corona restriktioner Lena Carlson og Lis Kjærulff 

 

Dagsorden 

Valg af referat og Ordstyrer 

1.Godkendelse af referat, og opsamling af foregående referat 

2.Beboerhenvendelser 

3. Erik har et forslag til hjemmesiden 

4. Inge har et forslag ang. betaling af motionsrummet vedrørende CORONA tiden.  

5. Nyt fra Allan. 

6. Økonomi 

7. Drøftelse om helhedsplanen. 

8. Eventuel 

9. Kommende møder 

 

Valgt til ordstyrer Erik og Inge referent 



1 a LAB engagere kursuser for bestyrelserne i LAB, om helhedsplan. 

1 b. Der er opsat en postkasse, ved trappen ned til bestyrelseslokalet Løvgårdsvej 15, der 

er I velkommen til at ligge forslag eller ændring i til hjemmesiden, som bestyrelsen skal 

behandle.              

1 c. Lånet der er optaget i forbindelse med bolignet/kablinger, er færdigbetalt om ca.4 år. 

2.  Der har været én beboerhenvendelse vedrørende helheldplanen, den er sendt videre 

til DAB, som vil behandle forslaget. 

3. Hvis I har ønsker til vores hjemmeside, om forandringer eller andre forslag, kontakt 

bestyrelsen med dette. I er velkommende til at benytte bestyrelsen postkasse.  

4.  Bestyrelsen kontakter DAB, da vi ikke mener, der skal betales kontingent i 

motionsklubben, da det er lukket pga. COVID 19.   

5. a Belysningen på vores udearealer i Sorgenfrivang I, er blevet opgraderet. Der er 

kommet nye LED lyskilder og skærm i samtlige lamper.   

5. b De store træer på Grønnevej er ved at blive beskåret, samt træer der er gået råd i 

fældes. 

5. c Rengøringsfirmaet har ansat en ny ung pige, til at vaske trapper, Allan har fået 

mange positive tilbagemeldinger. 

5. d Der er nu udskiftet vaskemaskiner og tørretumbler i alle vaskerierne. 

5. e I varmecentralen er alle kedlerne blevet repareret og justeret. 

6. Økonomien i Sorgenfrivang er god. 

7. Helhedsplanen oplæg til kommende Byggeudvalgsmøde nr.12, blev drøftet og 

gennemgået til videre behandling den 24. februar kl. 15:30. 

8. Kommende møder, den 24. februar er der byggemøde 15.30. 

 

Hilsen Bestyrelsen                                    



 

                                                        


