
Afdelingsbestyrelsen
Sorgenfrivang II

1
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 8. juni 2021

12. juni 2021
Jens Erik Basballe
Birgit Borre
Henrik Hansen
Birthe Rasmussen
Torben Andersen
Allan Olsson
Michael Tang Pedersen
Gitte Winther
Preben Mac 

Referat af afdelingsbestyrelsesmødet den 8. juni 2021

På mødet deltog:
Torben Andersen (TAN), Birthe Rasmussen (BIR), Michael Tang Pedersen (MTP), Henrik 
Hansen (HHA), Allan Olsson (ASO), Jens Basballe (JEB), Birgit Borre (BBO) og Preben 
Mac (MAC).

Afbud fra:
Gitte Winther (GIW)

Møder i 2021:
Bestyrelsesmøde Tirsdag 31. august 17.00
Budgetmøde Onsdag 8. september 17.00
Bestyrelsesmøde Tirsdag 28. september 17.00
Bestyrelsesmøde Tirsdag 26. oktober 17.00
Best.middag Lørdag 30. oktober 17.00
Bestyrelsesmøde Tirsdag 9. november 18.30
Afdelingsmøde Tirsdag 9. november 19.00
Bestyrelsesmøde Tirsdag 9. november Efter afd. mødet
Bestyrelsesmøde Tirsdag 7. december 17.00
LAB rep.møde Torsdag 9. december 17.00

Dagsorden.
1. Valg af referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Diverse småsager.
4. Godkendelse af referat af møde den 11. maj 2021.
5. Opfølgning på referat fra møde den 11. maj 2021.
6. Nyt fra ejendomslederen.
7. Regnskab 2020/21
8. Vaskeriet
9. Varmeforsyning til afdelingen
10.Elladestandere
11.P-vagtordning.
12.Fællesarealet ved nyttehaverne.
13.Meddelelser fra formanden.
14.Henvendelse fra beboerne.
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15. Indgående og udgående post.
16. Indkomne forslag.
17.Eventuelt.

Ad. 1
Mac blev valgt som referent.

Ad. 2
Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 3
Der er store problemer med beboernes manglende sortering af affaldet. HHA udarbejder 
information til infoskærmene. 

Beboerne opfordres til at benytte Rosenhaven. Bestyrelsen ser på om den kan gøres 
hyggeligere. Møde afholdes den 11. juni kl. 8.

Bestyrelsen ønsker, at der rettes henvendelse til kommune om færre fodgængerøer på 
Grønnevej, så der kan komme flere p-pladser.

Der indkøbes 2 græsslåmaskiner til nyttehaverne.

Ad. 4
Referat fra møde den 11. maj 2021 blev godkendt.

Ad. 5
Referatet blev gennemgået:

Der indføres nye affaldssorteringsregler i 2022. Bestyrelsen vil på et kommende møde 
forholde sig til de nye regler.

Der lægges fliser på stien fra legepladsen til p-pladserne ved 257. Udføres sammen med 
kantstensarbejdet.

Kantsten mellem bede og chaussesten på kørevejen mod vest etableres i indeværende 
budgetår. Arbejdet er startet.

De udendørs affaldsspande skal udskiftes, da fugle spreder affaldet. Der arbejdes på 
sagen. Der kommer låg på affaldsspandene ved indgangene på østsiden.

Bestyrelsen skal udarbejde afdelingens 4-årige mål. Emnet tages op senere.

Hegnet til driftspladsen og hegn mod Kirkestien og Grønnevej etableres efter sommeren. 
Der skal også etableres svingbare pullerter ind mod nyttehaverne. Pullerter er købt.

Plader på flere gavle er løse, og det medfører støjgener for beboerne. Bestyrelsen har 
anmodet DAB om straks at gøre noget ved det. DAB arbejder nu på sagen.
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Der skal på hjemmesiden informeres om hvornår varmeregnskabet skal foreligge, og om 
hvordan beboerne kan ændre aconto opkrævningen.

Renoveringen af kældertrapper er næsten afsluttet. Der er blevet flot. Der mangler en 
samlet overfladebehandling.

I varmecentralen bliver kedel 2 snart repareret.

Et redskabsskur til nyttehaverne indkøbes.

Ad. 6
Der indløber mange klager over, at beboere overvander blomsterkrukker, hvorefter vandet 
løber ned til underboerne. Alle beboere opfordres til at tage hensyn.

Ad.7 
De områder, som vi selv kan styre i budgettet, ser fornuftige ud.

Budgetopfølgningen viser dog stadig et underskud på 2,7 mio. kr. Dette skyldes, at DAB 
havde glemt, at forbrugsvandsregnskabet ikke var en del af huslejestigningen for 
renoveringen. Bestyrelsen følger sagen nøje.

Landsbyggefondens godkendelse af huslejestøtte mv. forventes inden sommerferien.

Der er omlagt lån for over 300 mio. kr. som giver en årlig rentebesparelse. Det vides ikke 
om Landsbyggefonden vil gøre noget ved det.

Ad. 8
Der var inden mødet udsendt 3 tilbud på nye vaskemaskiner mv. 

Der kommer nye vaskemaskiner. Hen over sommeren bliver maskinerne udskiftet, og 
vaskeriet bliver malet. Vaskeriet vil i den anledning være lukket i ca. 14 dage. Der vil i 
nedlukningsperioden blive etableret nødvaskemulighed ved hjælp af en vaskecontainer.

Ad. 9
Intet nyt. DAB arbejder fortsat på sagen.

Ad. 10
Der er kommet tilbud på el-tilførsel og ladestandere til de 5 p-pladser, der er ved vaskeriet 
ud for 255 øst.

Bestyrelsen vil foreslå, at 3 pladser reserveres til elbiler, der kan oplade i 3 timer. De 2 
sidste p-pladser kan bruges som normale p-pladser til alle slags biler, hvor man også kan 
oplade elbiler. Hvis behovet viser sig, så laver vi de 2 sidste pladser om til ladepladser kun 
for elbiler med 3 timers parkering.

Projektet skal godkendes på et afdelingsmøde eller ved en urafstemning. Der arbejdes 
videre med sagen.
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Ad. 11
Bestyrelsen har nedsat et p-vagtudvalg, som består af MTP, HHA, JEB og ASO. Udvalget 
udarbejder forslag til bestyrelsen.

Hvis der skal etableres en p-vagtordning, skal dette godkendes på et afdelingsmøde eller 
ved en urafstemning blandt beboerne.

Ad. 12
Bestyrelsen har besluttet hvor borde-bænke, grill og bålplads skal placeres på 
fællesarealet ved nyttehaverne. Der udarbejdes materiale til infoskærmene med opfordring 
til alle beboerne om at bruge arealet.

Ad. 13
Budgetgennemgang vedrørende budget 2022/23 foretages onsdag, den 8. september kl 
17.

Der arbejdes på, at en lille boligafdeling i Lyngby optages i LAB. Driftsmæssigt vil det være 
fornuftigt at Samdrift Sorgenfrivang servicerer afdelingen.

Ad. 14
Der er kommet henvendelse om borde og stole i vaskeriet. Bestyrelsen besluttede, at der 
sættes bord og 2 stole i vaskeriet. BBO og Mac mente ikke, at de gældende coronaregler 
derved overholdes.

Ad. 15
Intet.

Ad. 16
Intet.

Ad. 17
Intet.

Mødet sluttede kl. 19.10

Mac


