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Gitte Winther
Preben Mac 

Referat af afdelingsbestyrelsesmødet den 26. oktober 2021

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

Afbud fra:
Gitte Winther (GIW)

Møder i 2021:
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 28. september 2021.
5. Opfølgning på referat fra møde den 28. september 2021.
6. Nyt fra ejendomslederen.
7. Afdelingsmøde den 9. november 2021, herunder beretning, og indkomne forslag.
8. Fleksibel udlejningsaftale
9. Regnskab 2020/21
10.Meddelelser fra formanden.
11.Henvendelse fra beboerne.
12. Indgående og udgående post.
13. Indkomne forslag.
14.Eventuelt.

Ad. 1
Mac blev valgt som referent.
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Ad. 2
Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 3
Der er mange ødelagte fliser på Grønnevej foran Sorgenfrivang II. Bestyrelsen og 
ejendomslederen har rettet henvendelse til kommunen. Der arbejdes på sagen.

Der er bestilt vildfrøblanding, som kan bruges til at etablere små blomsterenge, hvor det er 
formålstjeneligt.

Der er indkøbt 2 insekthoteller, som opsættes til foråret.

Ad. 4
Referat fra møde den 28. september 2021 blev godkendt.

Ad. 5
Referatet blev gennemgået:

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

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. TAN, HHA, ASO og Mac ser på de nye 
affaldssorteringsordninger.

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

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.

Ad. 6
Ny hæk mod Sorgenfrivænget er delvis gået. Nye planter opsættes.  

Hvis der ikke findes en ny bestyrelse til motionsklubben, kan klubben risikere at blive 
lukket. 

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.

De indkomne forslag blev gennemgået.
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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
Der er vælgermøde den 27. oktober kl 19 i Virumhallen om boligpolitik.
Alle opfordres til at deltage.

Ad. 11
En beboer har foreslået, at der afholdes en vinsmagningsaften i selskabslokalerne.
Bestyrelsen tillod dette under forudsætning af, at der ikke er direkte salg.

Ad. 12
Intet.

Ad. 13
Intet.

Ad. 14
Intet.

Mødet sluttede kl. 19.45

Mac


