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5. oktober 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 28. september 2021

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

Afbud fra:
Torben Andersen (TAN)

Møder i 2021:
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 31. august 2021.
5. Opfølgning på referat fra møde den 31. august 2021.
6. Nyt fra ejendomslederen.
7. Afdelingsmøde den 9. november 2021.
8. Fleksibel udlejningsaftale
9. Regnskab 2020/21
10.Ordensreglementet
11.Varmeforsyning til afdelingen
12.Elladestandere
13.P-vagtordning.
14.Gennemgang af Grøn rapport fra 31. august 2021.
15.Meddelelser fra formanden.
16.Henvendelse fra beboerne.
17. Indgående og udgående post.
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18. Indkomne forslag.
19.Eventuelt.

Ad. 1
Mac blev valgt som referent.

Ad. 2
Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 3
Intet.

Ad. 4
Referat fra møde den 31. august 2021 blev godkendt.

Ad. 5
Referatet blev gennemgået;

Der opsættes skilt ved én af grill-erne på beboernes fællesareal ved materielgården om at 
den ikke må anvendes til svinekød.

Brev om opfordring om god beboeropførsel er udsendt til beboerne.

Automatikken på skråvinduerne fungerer ikke ordentligt. Driften kæmper videre med at 
løse problemerne.

Postdøre er blevet fjernet.

Hjemmesiden er opdateres.

Bestyrelsen ønsker, at der rettes henvendelse til kommunen om færre fodgængerøer på 
Grønnevej, så der kan komme flere p-pladser. JEB udarbejder udkast til brev.

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

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 og 
opsat.

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.

Der er på hjemmesiden informeret om hvornår varmeregnskabet skal foreligge, og om 
hvordan beboerne kan ændre aconto opkrævningen.
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Et redskabsskur til nyttehaverne indkøbes.

Der er nogle periodiske problemer med gasbrænderne i varmecentralen, som er svære at 
detektere. Det vurderes at problemet er løst.

Der kommer nyt vaskeri. Det er blevet rigtigt flot.

TAN, HHA, ASO og Mac ser på de nye affaldssorteringsordninger. Genbrugshylde i 
affaldshus ved 253 er blevet sat op igen.

Ad. 6
Nye affaldsspande er opsat.

Ad.7 
Beretning: Udkast blev gennemgået og tilrettet.
Referent: Borre foreslås. 
Spisning: Smørrebrød, tilmelding nødvendigt.
Valg: Alle i bestyrelsen er på valg, TAN, BIR og Mac er på valg for 1 år. Alle modtager 
genvalg.
Afdelingsbestyrelsen arbejder på at få ordensreglementet, p-vagt, ladestandere og 
etablering af fjernvarme på dagsordenen. Tidligere indkommet beboerforslag om at DAB 
skal deltage i vores afdelingsmøde og om brugen af infoskærme kommer på dagsordenen. 
DAB orienterer om antenneregnskabet. Der er indkommet et forslag om at driften skal stå 
for en p-vagtordning. Afdelingsbestyrelsen finder ikke forslaget som brugbart.

Ad. 8
Udkast til fleksibel udlejningsaftale blev godkendt. 

Ad. 9 
Det ureviderede regnskab viser et underskud på ca. 2 mio. kr. på grund at en fejl hos DAB. 
Dele af underskuddet dækkes af henlæggelser. Årsagen skyldes, at DAB havde glemt, at 
vi efter gennemførelsen af helhedsplanen har fået vandforbrugsregnskab med individuelle 
vandmålere, hvor en del af huslejeopkrævningen går til vandforbrugsregnskabet

Der må forventes underskud i samme størrelse de kommende år, hvorfor der formentlig 
bliver behov for en huslejestigning på ca. 6 %.

Afdelingsbestyrelsen har anmodet DAB om at redegøre for fejlen på det kommende 
afdelingsmøde. 

Ad. 10
Udkast til ordensreglementet blev godkendt.

Ad. 11
Intet nyt.
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Kommunen har godkendt et varmeprojektforslag om fjernvarme i Sorgenfri. Det vurderes, 
at være en økonomisk fordel for os, hvis vi går over til fjernvarme. Sagen skal behandles 
på næste afdelingsmøde.

Ad. 12
Afdelingsbestyrelsen godkendte udkast til forslag om etablering af elladestandere til biler. 
DAB har oplyst, at forslaget ikke kan sendes til urafstemning, men skal behandles på et 
afdelingsmøde. 

Ad. 13
Arbejdsgruppen udarbejder forslag til en p-vagtordning, som sendes til bestyrelsen. 
DAB har oplyst, at forslaget ikke kan sendes til urafstemning, men skal behandles på et 
afdelingsmøde.

Ad. 14
Grøn rapport blev gennemgået.

Ad. 15
En lille ældreafdeling på Lyngby Hovedgade er blevet optaget i LAB.

Ad. 16
Intet.

Ad. 17
Intet.

Ad. 18
Intet.

Ad. 19
Intet. 

Mødet sluttede kl. 19.08

Mac


