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Referat af afdelingsbestyrelsesmødet den 18. juni 2019 
 
På mødet deltog: 
Torben Andersen (TAN), Birthe Rasmussen (BIR), Henrik Hansen (HHA), Michael Tang 
Pedersen (MTP), Jens Basballe (JEB), Birgit Borre (BBO), Allan Olsson (ASO), Gitte 
Winther (GIW), og Preben Mac (MAC). 
 
Afbud fra: 
- 
 
Møder i 2019: 
Bestyrelsesmøde Tirsdag 27. august 2019 17.00 
Styregruppemøde Onsdag 4. september 2019 16.30 
Bestyrelsesmøde Tirsdag 24. september 2019 17.00 
Bestyrelsesmøde Tirsdag 22. oktober 2019 17.00 
Afdelingsmøde Tirsdag 5. november 2019 18.30 
Bestyrelsesmøde Tirsdag 5. november 2019 Efter afd. mødet 
Best.middag Lørdag 9. november 2019 18.00 
Bestyrelsesmøde Tirsdag 19. november 2019 17.00 
LAB rep. møde Torsdag 12. december 2019 17.00 
Bestyrelsesmøde Tirsdag 17. december 2019 17.00 
 
Dagsorden. 

1. Åbent Hus. 
2. Valg af referent. 
3. Godkendelse af dagsorden. 
4. Diverse småsager. 
5. Godkendelse af referat af møde den 7. maj 2019. 
6. Opfølgning på referat af møde den 7. maj 2019. 
7. Nyt fra ejendomslederen. 
8. Nyt fra udvalgene: affaldsudvalg, festudvalg  
9. Regnskab 2018/19  
10. Nyt nøglebrikssystem 
11. Nye parkeringspladser ved 247 øst. 
12. Dampspærrer over opvaskemaskiner. 
13. Driftens hjælp til afdeling Vinkelvej i forbindelse med ferie. 
14. Brandalarm til 259. 
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15. Udnyttelse af el fra ejendommens solceller. 
16. Etablering af insekthotel og plantning af insektvenlige planter. 
17. Helhedsplanen, gennemgang af udkast til referat fra styregruppemødet den 14. maj 

2019, seneste nyt, gennemgang af seneste byggemødereferat mv. 
18. Prioritering af forbedringer og vedligeholdelsesarbejder, som der bl.a. ikke var 

økonomi til i helhedsplanen. 
19. Meddelelser fra formanden. 
20. Henvendelse fra beboerne. 
21. Indgående og udgående post.  
22. Indkomne forslag. 
23. Eventuelt. 

 
Ad. 1 
Der kom ingen gæster til Åbent Hus: 
 
Åbent Hus er tænkt som en mulighed for, at beboere kan komme med gode forslag, der er 
til gavn for beboerne, og som kan gøre Sorgenfrivang II til et bedre sted at bo. Spørgsmål 
om driften skal ikke behandles på Åbent Hus, men skal rettes til ejendomskontoret. 
 
Bestyrelsen fortsætter med at holde åbent hus. 
 
Næste Åbent Hus afholdes den 27.august 2019 kl. 17.00. 
 
Ad. 2 
Mac blev valgt som referent. 
 
Ad. 3 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad. 4 
Det undersøges, om det er billigere at få pudset vores vinduer ved hjælp af rappelling. 
 
Nogle steder ligger gulvflisen på toiletterne højere end listen ved skydedøren. Det 
undersøges, om det er korrekt udført.  
 
I forbindelse med BL’s 100 års jubilæum er der indgået et samarbejde med 
Nationalmuseet om at indsamle så mange almene bolighistorier som muligt. Projektet 
hedder ”Din bolig – Vores Historie” og har til formål at skrive de almene boligers 
samfundsbetydning ind i Danmarkshistorien.  
 
Man kan læse mere om indsamlingen og se Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev, 
fortælle om dens historiske betydning her: https://bl.dk/politik-og-analyser/temaer/bl-fylder-
100-aar/nationalmuseet-indsamler-din-bolighistorie/ 
 
Indsamlingen foregår gennem dette link: https://dinbolig.natmus.dk/  
 
Bestyrelsen opfordrer alle beboere til at skrive et indlæg. 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbl.dk%2Fpolitik-og-analyser%2Ftemaer%2Fbl-fylder-100-aar%2Fnationalmuseet-indsamler-din-bolighistorie%2F&data=02%7C01%7C%7C165bec554f40470ef81a08d6dd09ff08%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636939432347503031&sdata=jrQ7c%2FUYUr3ca%2BVvLHJ9TJaTdzEkpah4Wl72PdkikKw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbl.dk%2Fpolitik-og-analyser%2Ftemaer%2Fbl-fylder-100-aar%2Fnationalmuseet-indsamler-din-bolighistorie%2F&data=02%7C01%7C%7C165bec554f40470ef81a08d6dd09ff08%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636939432347503031&sdata=jrQ7c%2FUYUr3ca%2BVvLHJ9TJaTdzEkpah4Wl72PdkikKw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdinbolig.natmus.dk%2F&data=02%7C01%7C%7C165bec554f40470ef81a08d6dd09ff08%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636939432347513048&sdata=pE8j4bx1QxkDQajCpedKyQP0hoBjkTSBarj%2BOQdOkZQ%3D&reserved=0
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Ad. 5 
Referat af møde den 7. maj 2019 blev godkendt.  
 
Ad. 6 
Hullet i affaldscontainerne til plast er for lille. Der laves et større hul.  
 
Der er indkøbt 30 nye lånestole. De er flotte. 
 
Parkering på østsiden er frigivet igen.  
 
Væg og dør ved transformatorstation ved 243 skal graffitiafrenses, og hegnet til 
børnehaven skal males. Maler er bestilt. 
 
Hvid sten ved udkørsel ved 261 er for lille. Større sten er opsat. Alle de sten, som skal 
være hvide, males snart. 
 
GIW har skrevet til Johannes Fogs fond. Har ikke fået svar. Næste uddeling er til 
september. 
 
Der forsøges at gøre mere reklame for receptionens service. Der kommer et oplæg.  
 
Der blev afholdt tilbageflytningsmøde for beboere i 247 den 8. maj 2019. Det gik fint. 
 
Der er opsat ”Ensrettet -skilt” ved 261. 
 
Ad. 7  
Der har været problemer med kommunens tømning af papcontainerne. Driften har talt med 
kommunen, og vi håber, at det bliver bedre i fremtiden. 
 
Betonen i kælderhalsene/trapperne er meget dårlige. Skal med i prioritetsplanen. 
 
Torsdag, den 27. juni kl. 8.30 – 9.45 er der DAB-gennemgang af ejendommen. BIR, HHA 
og MAC deltager. 
 
Tirsdag den 3. september kl. 12 er der markvandring med DAB. BBO, BIR og MAC 
deltager. 
 
Der har været nogle afbrydelser af internet og dørtelefoni. Driften har talt med Parknet om 
sagen. Årsagen skyldes hardwareproblemer og forsøg på hacking. Problemerne synes 
løst. Der udsendes information til beboerne om hastighedsopgradering. 
 
Der har været el-nedbrud i weekenden i 261 i 8-lejlighederne. Det vurderes at være en 
skade, som NCC tidligere har lavet. Der er lavet en midlertidig løsning. Driften har udført et 
flot stykke arbejde for at hjælpe de berørte beboere. 
 
Der er beboere, som forsøger at åbne vippevinduerne på reposerne med vold. DETTE MÅ 
MAN IKKE.  Det ødelægger vinduerne, og kan komme til at koste beboerne mange penge. 
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Bestyrelsen opfordrer beboerne til at lade være med at forsøge at åbne vinduer. Driften 
har sendt seddel ud til alle beboere om problemet. 
 
Ad. 8 
Festudvalg: Der afholdes fest søndag den 1. september. 
   
Affaldsudvalg:  
Der arbejdes på at udsende information om, hvordan man på en smart måde kan sorterer 
sit affald, inden man går ned til affaldscontainerne. Der er indsamlet materiale om diverse 
sorteringssystemer, og der tages kontakt til beboeren, som foreslog mere information. 
 
Nyttehaveudvalg: 
BBO og HHA ser på mulighederne for udnyttelse af arealet ved nyttehaver. Der arbejdes 
på sagen. 
 
Ad. 9  
Det vurderes, at regnskabet ballancerer.   
 
Ad. 10  
Repræsentanter fra Makenet og Scantron deltog under dette punkt. Repræsentanterne 
redegjorde for deres tilbud. 
 
Afdelingen har gennem en længere periode haft store problemer med nøglebriksystemet. 
Det betyder, at vi visse steder ikke kan se, hvem der går ind af dørene i ejendommen, 
samt at der ikke kan kodes nye nøglebrikker i nøglebriksystemet. 
  
Endvidere er vores nøglebriksystem udgået, så det er meget svært at skaffe reservedele 
ved nedbrud. Derudover bliver der ikke længere lavet opdateringer fra producentens side. 
Det betyder at når der er Windows opdateringer til vores PC, hvor systemet er installeret 
på, så kommer der fejl på fejl i nøglebriksystemet, som der skal bruges teknikkerpenge på 
at få rettet. 
  
Bestyrelsen besluttede, at der skal arbejdes på udskiftning til et tidssvarende 
nøglebriksystem. 
 
Når et opdateret nøglebriksystem er indført, skal alle beboer have bytte deres 
nøglebrikker. 
 
Ad. 11  
Der er plads til 6-7 nye p-pladser ved østsiden 247. Der er indhentet pris. 
Bestyrelsen stiller forslag på næste afdelingsmøde. 
 
Når NCC forlader ”3-kanten” foran affaldshuset etableres en grusparkering. 
 
Ad. 12  
Hvis man har opvaskemaskine, skal man huske, at hvis man åbner opvaskemaskinen 
efter vask, mens der er damp i maskinen, så skal man sætte dampspærrer over 
opvaskemaskinen. Ellers skal man vente med at åbne vaskemaskinen indtil dampen fra 
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maskinen er væk. Dampen fra maskinen ødelægger bordpladen, og beboeren skal 
erstatte eventuelle skader. Ejendomskontoret har sendt meddelelse ud om problemet. 
 
Ad. 13  
Afdelingsbestyrelsen godkender driftens feriesamarbejde med afdeling Vinkelvej. 
 
Ad. 14  
Der har været fejlalarm med brandudkald til 261, som koster afdelingen ca. 8.000 kr. 
 
Det vurderes, at årsagen til udkaldet skyldes, at man har brændt noget på i køkkenet, og 
så har man åbnet ud til reposen for at få røgen ud. Det bevirker, at der sendes en alarm til 
beredskabet, og at vi kommer til at betale for udkaldet.  
 
Afdelingsbestyrelsen opfordrer alle beboere til ikke at lede røg fra køkkenet ud på 
reposen. 
 
Ad. 15  
Der nedsættes et solcelleudvalg bestående af ASO og MAC. 
 
Ad. 16  
Etablering af insekthotel og plantning af insektvenlige planter medtages i vores planer om 
udearealerne. 
 
Ad. 17  
Bestyrelsen gennemgik udkast til referat fra styregruppemødet den 14. maj 2019 og MAC 
spørger DAB om status på diverse punkter. 
 
Ad. 18 
Bestyrelsen arbejder med følgende punkter: 
 

 Rosenhaven 

 Området ved affaldssuget 

 Selskabslokaler 

 P-pladser 

 Nyttehaver 

 Langtidshenlæggelser 

 Garageanlæg 

 Forbedring og vedligeholdelsesarbejder 

 Legeplads mellem 249 og 253 

 Kældergange 

 Kældernedgange 

 Indgangspartier 

 Udearealer 
 
Bestyrelsen skal vurdere hvad der skal laves, hvad det koster, og hvornår det skal laves. 
 
Rosenhaven: Følgende forslag blev nævnt: 
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 Rosenhaven etableres med græs, blomsterbed og bænke 

 Rosenhaven etableres med stier, hække, bænke og græs 

 Der opsættes en form for belysning i Rosenhaven  

 Udnytte eksisterende rum til f.eks. salg af is eller andet. 
 
HHA udleverede en skitse over forslag til indretning af Rosenhaven. Er mailet til 
bestyrelsen. 
 
Selskabslokaler: Der var enighed om følgende: 
Lokalerne trænger til en kraftig renovering herunder gulve, lofter, facader, belysning, 
toiletter, ventilation, omfangsdræn, varmesystem og køkkener. Mandskabsrummet bør 
udvides. De faste skabe skal bevares. 
 
Kældergange: Der er ikke akut behov for at renovere kældergangene. Inddækning af 
kabler ønskes snarest.  
 
Kældernedgange: Betonen i kælderhalsene/trapperne er meget dårlig. 
 
Udearealer: Når NCC er færdig med arbejdet med udearealerne, vurderes det hvad der 
trænger til at gøres ved arealerne. Etablering af insekthotel og plantning af insektvenlige 
planter er foreslået. 
 
Ad. 19  
Der nedsættes et Ordensreglementudvalg, som et består af MTP, BBO, BIR og MAC. 
 
Der indkøbes iPad til de bestyrelsesmedlemmer, som ønsker det. 
 
Ad. 20  
Der er kommet henvendelse om parkeringspladser og om fejl og mangler i de 
nyrenoverede lejligheder. MAC udsender svar. 
 
Ad. 21  
Post blev behandlet under pkt. 20 
 
Ad. 22  
Intet. 
 
Ad. 23  
Intet 
 
Mødet sluttede kl. 21.50 
 
Mac 


