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Referat af afdelingsbestyrelsesmødet den 25. september 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 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, herunder eventuel flytning af bestyrelsesmiddag.
5. Godkendelse af referater af møde den 27. august 2019.
6. Opfølgning på referat af møde den 27. august 2019.
7. Nyt fra ejendomslederen, herunder opmærkning af p-pladser.
8. Nyt fra udvalgene: affaldsudvalg, festudvalg, solcelleudvalg, 

ordensreglementudvalg, receptionsudvalget og nyttehaveudvalg. 
9. Regnskab 2018/19 
10.Budget 2020/21
11.Status for nyt nøglebrikssystem
12.Samarbejde med Sorgenfrivang I
13.Afdelingsmøde den 5. november 2019, beretning, forslag, valg til bestyrelsen, 

lokaler, referent, mad mv.
14.Parkeringsproblemer.
15.Boligsociale nøgletal.
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16.Helhedsplanen, gennemgang af udkast til referat fra styregruppemødet den 4. 
september 2019, seneste nyt, gennemgang af seneste byggemødereferat mv.

17.Prioritering af forbedringer og vedligeholdelsesarbejder, som der bl.a. ikke var 
økonomi til i helhedsplanen.

18.Meddelelser fra formanden.
19.Henvendelse fra beboerne.
20. Indgående og udgående post. 
21. Indkomne forslag.
22.Eventuelt.

Ad. 1
Der kom 3 gæster til Åbent Hus:

Der var henvendelse om hundehold, el-ladestandere, etablering af kompostbunke, 
bionedbrydelige poser og lokale til networkning.

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 22. oktober 2019 kl. 17.00.

Ad. 2
Mac blev valgt som referent.

Ad. 3
Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 4
Petanquebanen ønskes reetableret. Driften taler med NCC.

Der er store problemer med ulovligt parkerede biler. Mac taler med DAB, om hvad der kan 
gøres.

Dørene til elevatorstolene må ikke blokeres. Hvis man ønsker at holde døren åben, skal 
knappen holdes inde. Det koster unødig serviceomkostninger hvis man blokerer dørene.

Ad. 5
Referat af møde den 27. august 2019 blev godkendt med rettelse af punkt 5. 

Ad. 6
Placering af reklameomdelertrækvogne og cykler skal ind i ordensreglementet.

Taget i glasgang mellem blok B og C er utæt. Det er NCCs opgave at finde hullet og lappe 
det.
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NCC er rykket for at opsætte affaldskuber op ved blok C.

Sandet på legepladserne skal tilbage i sandkasserne på legepladserne. Er gjort.

Ydersiden af reposvinduerne i Blok C er blevet pudset ved hjælp af rappelling. Driften 
vurderer, at resultatet ikke er tilfredsstillende.

Væg og dør ved transformatorstation ved 243 skal graffitiafrenses, og hegnet til 
børnehaven skal males. Dette sker til foråret, når temperaturen tillader det.

Alle de sten på udearealerne, som skal være hvide, males til foråret.

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. 

Ad. 7
Der har igen været en vandskade på grund af luftudladerne på loftet. Mac retter 
henvendelse til DAB.

Bestyrelsen accepterer tilbud om opstribning af parkeringsbåsene.

Bestyrelsen ønsker, at der bliver etableret kantsten langs kørevejen mod vest.

Ny medarbejder, Lene Jørgensen, er ansat i driften. Bestyrelsen ønsker Lene velkommen.

Det er driftens erfaring, at mange af de informationer, som driften udsender til beboerne, 
ikke bliver læst af beboerne. Senest i forbindelse med det nye nøglebrikssystem.

Ejendomslederen skal på dronekursus. Dronerne skal anvendes til at gøre driften 
nemmere.

Ad. 8
Affaldsudvalg: 
Der ses på hvordan beboernes visne planter kan komposteres.

Det undersøges, om vi kan anvende bionedbrydelige affaldsposer til dagrenovationen.

Truck til håndtering af affaldet er indkøbt.

Anhænger til sortering og håndtering af affald er stadig på tegnebrættet.

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.
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Festudvalg: 
Der blev afholdt fest den 1. september 2019 i forbindelse med afslutningen af 
helhedsplanen. Med de tilbagemeldinger bestyrelsen har fået, så har det været en god 
fest. Bestyrelsen takker deltagerne i festudvalget for deres store arbejde.

Solcelleudvalg:
Der arbejdes på, at vi kan anvende alt el fra solpaneler. Der har været holdt møde med en 
rådgiver. Tilbud fra rådgiver vurderes sammen med DAB.

Ordensreglementudvalget:
Der arbejdes på en opdatering af ordensreglementet. Det er et stort arbejde. Bestyrelsen 
forsøger at gøre arbejdet færdigt, så det kan behandles på afdelingsmødet i marts 2020.

Receptionsudvalg: Holder møde den 10. oktober.

Nyttehaveudvalg: BBO og HHA ser på mulighederne for udnyttelse af arealet ved 
nyttehaver. Mac deltager i udvalget. Der arbejdes på sagen.

Hjertekursusudvalg: Hjerteforeningen tilbyder introduktion hjertestarterkursuser. Der 
sendes tilbud ud til beboerne, når dato og tid er fastlag. Derefter vurderes det, om der skal 
arrangeres egentlige hjertestarterkurser.

Der følges op på, om der skal være flere hjertestartere i bebyggelsen.

Ad. 9 
Regnskab for 2018/19 er ikke klar.

Ad. 10 
Budget 2020/21. Der arrangeres et møde mellem DAB og bestyrelsen hurtigst muligt.

Ad. 11 
Udskiftningen af det nye nøglebrikssystem er ved at være afsluttet.

Det er bestyrelsens vurdering at det materiale, som driften udsendte i forbindelse med det 
nye nøglebrikssystem, var ganske informativt, og at hvis man havde læst informationerne, 
så var det lige til at forstå. Bestyrelsen udsender materiale om problemet og nævner det i 
beretningen.

Ad. 12 
Hvis der er beboere i SOI og SOII, som ønsker at lave fælles arrangementer, vil 
bestyrelsen gerne støtte dette.

Ad. 13 
Udkast til beretning blev gennemgået og tilrettet.

Lokaler er bestilt. BBO foreslås som referent. Asger Røngren foreslås som dirigent.

Valg til bestyrelsen: Alle ønsker genvalg.
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Der er indkommet forslag om nye parkeringspladser, hvor nyttehaverne lå. Bestyrelsen 
kan ikke støtte forslaget. Bestyrelsen ønsker at der igen skal være nyttehaver, grillplads og 
mulighed for andre sociale ting på området. Det skal undersøges hvad der skal til, for at 
området igen kan anvendes til nyttehaver mv.

Bestyrelsen stiller forslag om 8 nye p-pladser ved østsiden ved 247. Det bliver nødvendigt 
at fælde et træ i den forbindelse.

Bestyrelsen vurderer, om der skal stilles forslag om termostatstyrede vinduer på 
reposerne, sorteringsanhænger og solcellestrøm.

Ad. 14 
Bestyrelsen finder det helt uacceptabelt, at nogle beboere har flyttet afspærringen ved 
247/49 og parkeret deres biler på et areal, som ikke er frigivet af NCC. Det er også 
uacceptabelt at beboere parkerer på steder, som er til stor gene for andre beboere, og til 
gene hvis der kommer udrykningskøretøjer.

Bestyrelsen er klar over, at der er større mangel på parkeringspladser end normalt, men 
bestyrelsen opfordrer alle til at parkerer efter reglerne.

Ad. 15 
Der er kommet boligsociale nøgletal. Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde.

Ad. 16 
Status for helhedsplanen blev debatteret.

Ad. 17 
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
 Affaldsgården

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. 18
Mac orienterede om møder i LAB.

DAB holder fællesskabsdag den 16. november 2019 i Glostrup.

Ad. 19
Intet.

Ad. 20 
Intet.

Ad. 21 
Intet.

Ad. 23 
Intet.

Mødet sluttede kl. 22.45

Mac


