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Afdelingsbestyrelsen Sorgenfrivang 1 

             Dato: 22/3 2022 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet den 21/3 2022 kl. 18:00 i Beboerhuset. 

Deltagere:  

Formand Ernst Longfors (EL), Kasserer Ulla Ørsted Larsen (UØ), Erik Bjergvang (EB), Inge 

Bressendorff (IB), Lis Kjærulff (LK), Lena Carlsson (LC), Jarand Hetting (JH), Maya Martinsen 

(MM), Kjell Knoblauch (KK), Ejendomsleder Allan Olsson (AO) 

Dagsorden: 

  0. Valg af referent og ordstyrer, samt godkendelse af referat fra sidst 

1. Valg af suppleanter – Inge vil bede om ordet 

2. Beboerhenvendelser 

3. Byggemødet den 28 marts 2022 

4. Skal vi fortsætte med grønt abonnement 

5. Nyt fra Allan 

6. Diverse 

7. Næste møde 

Referat: 

0. Referent er Jarand og ordstyrer er Ernst. 

Referat fra sidste møde er ikke udsendt. Det afventer godkendelse før fremsendelse. 

 

1. Valg af suppleanter. 

Det blev aftalt, at der fremadrettet vælges 2 suppleanter på afdelingsmødet. 

Rangordenen følger antal stemmer. Hjemmesiden opdateres mht. den nye bestyrelse. 

 

2. A) Forbudet vedr. rygning på fælles inde-områder blev drøftet.  

Der forefindes % rygning mærkater i opgangene.  

B) Indbrud på Abildgårdsvej blev drøftet. 

  

3. Byggemødet den 28 marts 2022 

Forventede emner på mødet:  

Orienteringsmøde med introduktion af Mads Fisker, der er den nye projektleder. 

Rådgiverne gennemgår evt. dokumenter og vedtager fremtidige mødedatoer. 

Alle i bestyrelsen inkl. suppleanter inviteres til mødet den 28/3-2022. 

   

4. Skal den eksisterende ”Grønt abonnement” aftale til 38.000 kr årligt fornyes?. 

Aftalen omfatter et årligt beplantnings gennemsyn af en havearkitekt. 

Bestyrelsen vedtog ikke at forny dette abonnement, idet udearealerne også berøres i 

helhedsplanen. Ernst meddeler dette til Mathilde Buch Heinsbæk. 
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5. Emner der blev drøftet: 

Der er stor interesse for hvornår fjernvarmen kommer forbi Sorgenfrivang.  

Affaldskapacitet på renovationspladserne blev drøftet. 

  

6. Diverse: 

Ulla er inviteret til LAB repræsentantskabs mødet den 7’ maj 2022 med stemmeret. 

Lyngby Taarbæk kommune har vedtaget 40 km hastighed begrænsning på udvalgte veje. 

Hvis der ønskes nye emner til dagsordenen sendes disse inden mødet til formanden. 

  

7. Dato for kommende bestyrelsesmøde(r): 

Mandag den 13/6 kl. 13:00. 

  


