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Referat af afdelingsbestyrelsesmødet den 27. august 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:
Styregruppemøde Onsdag 4. september 2019 16.30
Bestyrelsesmøde Onsdag 25. 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. Flytning af bestyrelsesmøde den 24. september til den 25.september 2019.
5. Diverse småsager.
6. Godkendelse af referater af møde den 18. juni 2019.
7. Opfølgning på referat af møde den 18. juni 2019.
8. Nyt fra ejendomslederen.
9. Nyt fra udvalgene: affaldsudvalg, festudvalg, solcelleudvalg, 

ordensreglementudvalg, nyttehaveudvalg. 
10.Regnskab 2018/19 
11.Status for nyt nøglebrikssystem
12.Regulering af arealet foran receptionen.
13.Forskønnelse af affaldsgården og arealet ved affaldsgården



Afdelingsbestyrelsen
Sorgenfrivang II

2
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 27. august 2019

14.Evakueringsplan og relevant orientering til beboerne, når brandvæsnet har været 
tilkaldt. 

15.Kompetence og procedure ved ændring af bestyrelsens beslutninger. 
16.Proceduren for battericheck og test af hjertestarter.  
17.Helhedsplanen, gennemgang af udkast til dagsorden til styregruppemødet den 4. 

september 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 25. september 2019 kl. 17.00.

Ad. 2
Mac blev valgt som referent.

Ad. 3
Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 4
Næste bestyrelsesmøde er flyttet til den 25. september 2019 kl 17. 

Ad. 5
Placering af reklameomdelertrækvogne og cykler skal ind i ordensreglementet.

Der kommer en fotograf og filmer 1. september, som led i afrapporteringen af 
helhedsplanen til Landsbyggefonden.

Taget i glasgang mellem blok B og C er utæt. Det er NCCs opgave at finde hullet og lappe 
det.

NCC er rykket for at opsætte affaldskuber op ved blok C.

Sandet på legepladserne skal tilbage i sandkasserne på legepladserne.
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Selv om det ikke kan ses, når man vasker i vaskeriet, så kommer der den korrekte 
sæbemængde i vaskemaskinerne.

Elevator i 259 larmer. Driften ser på det.

Driftens afløsning i afdeling Vinkelvej fungerer godt.

Ad. 6
Referat af møde den 18. juni 2019 blev godkendt. 

Ad. 7
Referatet fra møde den 18. juni 2019 blev gennemgået:

Ydersiden af reposvinduerne i Blok C er blevet pudset ved hjælp af rappelling. Driften skal 
vurdere resultatet. 

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/ . Linket kan anvendes 
resten af året.

Bestyrelsen opfordrer alle beboere til at skrive et indlæg.

Væg og dør ved transformatorstation ved 243 skal graffitiafrenses, og hegnet til 
børnehaven skal males. Dette sker når NCC er ude af området, og ny asfalt er lagt.

Alle de sten på udearealerne, 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 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 er stadig 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. Bestyrelsen opfordrer beboerne til at lade være med at forsøge at åbne 
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vinduer. Der indføres noget automatik, som sørger for, at vinduerne er åbne, når der er 
behov.

Der er plads til 6-7 nye p-pladser ved østsiden 247. Der er indhentet pris. Tegning 
udarbejdes. Bestyrelsen stiller forslag på næste afdelingsmøde.

Da vi har store parkeringsproblemer, opfordres alle beboerne til at parkere 
hensigtsmæssigt, og til at tage hensyn til hinanden, og parkerer så der bliver plads til så 
mange som muligt.

Ad. 8
Der gennemføres cykeloprydning den 26. september 2019.

I forbindelse med maling af vinduer i børnehaven, er det konstateret, at der er nogle 
vinduer, som er så medtaget, at de skal udskiftes. Bliver igangsat. 

Ad. 9 
Festudvalg: Der afholdes fest søndag den 1. september. 
  
Affaldsudvalg: 
Der indkøbes en truck til sortering af affaldet i affaldsgården. 

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.

Solcelleudvalg: Der arbejdes på, at vi kan anvende alt el fra solpaneler 

Ordensreglementudvalget: Der arbejdes på sagen. 

Nyttehaveudvalg: BBO og HHA ser på mulighederne for udnyttelse af arealet ved 
nyttehaver. Der arbejdes på sagen.
  
Ad. 10 
Regnskab for 2018/19 er ikke klar.

Ad. 11 
Der arbejdes med det nye nøglebrikssystem.

Udskiftningen begynder i starten af september. Beboerne vil få besked.

Ad. 12 
Forskønnelse af areal foran receptionen –  der nedsættes et udvalg bestående af MTP,  
Mac og JEB.

Ad. 13 
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Når NCC får fjernet al deres materiel mv. fra ejendommen, vil driften komme med oplæg til 
forskønnelse af affaldsgården. 

Ad. 14 
Ved indflytning får alle beboere udleveret en instruks ved brand. Yderligere instrukser kan 
hentes på ejendomskontoret. Beboerne opfordres til at opsætte instruksen på indersiden 
af døren til el-skabet eller lignende steder, så man kan se, hvad man skal gøre i tilfælde af 
brand.

Ad. 15 
Kompetence og procedure ved ændring af bestyrelsens beslutninger blev fastslået.

Ad. 16 
Hjertestarteren bliver næsten dagligt tjekket. Vi har abonnementsordning hos Falck.

Ad. 17 
Bestyrelsen gennemgik udkast til dagsorden til styregruppemødet den 4. september 2019.

Bestyrelsen ønsker følgende punkter på dagsordenen:

Status for:
 Regnvandstank til vaskeriet
 Klappende klinker på reposer
 Genetablering af strøm til lysmaster og garagegård
 Etablering af belysning på vejen bag ved børnehaven.
 Tilslutning af varmekreds med forbrugsmåler til selskabslokalerne
 Maling og hovedrengøring af opgang 253
 Rensning af grønne lisener ved 253 øst og andre steder
 Udskiftning af fortovsfliser
 Solceller

Derudover ønskes oplyst:

Hvad og hvornår gøres der noget ved:

 Ødelagt gelænder i kældernedgang ved 247
 For lavt lagt brønddæksler mod øst
 Håbløs jordopfyldning ved brønddæksler, vest, blok B
 For højt lagt gulvfliser på toiletterne (højere end listen ved skydedøren).

Endeligt ønskes oplyst, hvornår NCC/håndværkere fjerner alt materiale og materiel fra 
ejendommen.

Ad. 18
Bestyrelsen arbejder med følgende punkter:

 Rosenhaven
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 Området ved affaldssuget
 Selskabslokaler
 P-pladser
 Nyttehaver
 Langtidshenlæggelser
 Garageanlæg
 Forbedring og vedligeholdelsesarbejder
 Legeplads mellem 249 og 253
 Kældergange
 Kældernedgange
 Indgangspartier
 Udearealer
 Affaldsgården

Bestyrelsen skal vurdere hvad der skal laves, hvad det koster, og hvornår det skal laves.

Rosenhaven: Følgende forslag blev nævnt:

 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 
LAB arbejder på at alle afdelinger skal have et grønt abonnement i DAB.  

Ad. 20 
Der er kommet henvendelse om hjertestarterkursus og flere hjertestartere
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Det undersøges om hjerteforeningen anbefaler at vi har behov fra flere hjertestartere.

Basballe undersøger muligheden for at lave et hjertestarterkursus 

MAC udsender svar til beboeren.

Ad. 21 
Post blev behandlet under pkt. 20

Ad. 22 
Intet.

Ad. 23 
Det er vigtigt, at man som beboere har en indboforsikring i tilfælde af brand og vandskade.

Mødet sluttede kl. 21.22

Mac


