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11. december 2022 

Jens Erik Basballe 
Birgit Borre 
Henrik Hansen 
Birthe Rasmussen 
Torben Andersen 
Allan Olsson 
Michael Tang Pedersen 
Gitte Winther 
Jan Sigvardsen 
Preben Mac  
 
Referat af afdelingsbestyrelsesmødet den 6. december 2022 
 
På mødet deltog: 
Michael Tang Pedersen (MTP), Henrik Hansen (HHA), Allan Olsson (ASO), Birthe 
Rasmussen (BIR), Jens Basballe (JEB), Birgit Borre (BBO), Jan Sigvardsen (JAS) og 
Preben Mac (MAC). 
 
Afbud fra: 
Torben Andersen (TAN) og Gitte Winther (GIW)  
 
Møder i 2023: 
Bestyrelsesmøde Tirsdag 3. januar 17.00 
Budgetseminar Onsdag 4. januar 15.45 
Bestyrelsesmøde Tirsdag 31. januar 17.00 

Nytårskur Lørdag 4. marts 17.00 

Bestyrelsesmøde Tirsdag 28. februar 17.00 
Afdelingsmøde  Tirsdag 14. marts  19.00 
Bestyrelsesmøde Tirsdag 28. marts 17.00 
Bestyrelsesmøde Tirsdag  25. april 17.00 
Bestyrelsesmøde Tirsdag 23. maj 17.00 
Bestyrelsesmøde Tirsdag 20. juni 17.00 
Bestyrelsesmøde Tirsdag 29. august 17.00 
Bestyrelsesmøde Tirsdag 26. september 17.00 
Bestyrelsesmøde Tirsdag 24. oktober 17.00 
Best.middag Lørdag 28. oktober 17.00 
Afdelingsmøde Tirsdag 7. november 19.00 
Bestyrelsesmøde Tirsdag 7. november Efter afd. mødet 
Bestyrelsesmøde Tirsdag 5. december 17.00 
LAB rep. Torsdag 7. december 17.00 

 
Dagsorden. 

1. Valg af referent. 
2. Godkendelse af dagsorden. 
3. Godkendelse af forretningsorden.  
4. Gensidige forventninger til bestyrelsesarbejdet.  
5. Planlægning af møder i 2023.  
6. Diverse småsager. 
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7. Godkendelse af referater af møde den 25. oktober og 8. november 2022. 
8. Opfølgning på referat fra møde den 25. oktober 2022. 
9. Nyt fra ejendomslederen. 
10. Opfølgning på afdelingsmøde den 8. november 2022. 
11. Status på fejl og mangler vedrørende helhedsplanen, herunder problemerne med 

gavlplader, regnvandsopsamlingen til vaskeriet og pletter ved elevatortårnene, og 
om hvornår de bliver løst. 

12. Nyt dørtelefonanlæg.  
13. Budget 2023/24 

14. LAB repræsentantskabsmøde den 8. december 2022 

15. Meddelelser fra formanden. 
16. Henvendelse fra beboerne. 
17. Indgående og udgående post. 
18. Indkomne forslag. 
19. Eventuelt. 

 
Ad. 1 

Mac blev valgt som referent. 
 
Ad. 2 

Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad. 3 

Forretningsordenen blev godkendt. 
 
Ad. 4 

Bestyrelsen debatterede de gensidige forventninger til arbejdet i bestyrelsen. 
Bestyrelsesarbejdet fortsætter som hidtil. 
 
Ad. 5 

Mødeplanen blev tilrettet og godkendt. 
 
Ad. 6 

Der ophænges 2 skilte over bordene i vaskeriet med oplysning om, at bordene kun må 
anvendes til rent tøj. 
 

Det er meget flotte julestjerner, som er ophængt i receptionen, og den nye beplantning er 
pæn. 
 

Plastaffaldscontainerne er ofte meget fyldte, og driften forsøger at få Lyngby-Taarbæk 
Forsyning til at tømme containerne oftere. 
 

Driften forsøger at få reklamefirmaet, som leverer reklamer til bebyggelsen, til at anvende 
de grønne kasser udenfor postrummene til reklamerne. 
 

Ad.7  
Referatet af møder den 25. oktober 2022 blev godkendt. Referatet af møde den 8. 
november 2022 blev godkendt med bemærkning om, at mødedatoerne var forkerte. 



Afdelingsbestyrelsen 

Sorgenfrivang II 

3 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 6. december 2022 

Ad. 8 

Referatet fra møde den 25. oktober 2022 blev gennemgået. 
 
Enkelte vippevinduer på reposerne virker stadig ikke. Vinduesfirmaet arbejder med sagen. 
 

Der indføres nye affaldssorteringsregler i 2022. TAN, HHA, ASO og Mac arbejder med de 
nye affaldssorteringsordninger. Mac har klaget over affaldsafgifterne, og har anmodet om 
møde med kommunen. 
 
Der arbejdes på, at få afholdt en urafstemning i afdelingen om at etablere fjernvarme. 
Der mangler stadig en forslag til aftale med Vestforbrænding. 
 
Ad. 9 

Der etableres halvtag ved børnehavens cykelskur. 
 

Ad. 10 

På baggrund af debatten på det seneste afdelingsmøde holder bestyrelsen et ekstra-
ordinært møde for at udarbejde forslag til næste afdelingsmøde om garagernes fremtid. 
Skal garagerne renoveres, eller skal de nedlægges og f.eks. ændres til carporte, så vi får 
flere parkeringspladser? 

 

Askebægerne ved 247 og 247 på østsiden er opsat. 
 

MAC anmoder DAB om at undersøge om GPS-koordinaterne kan ændres til 
hovedindgangene, så taxaer mv. kommer det rigtige sted. 
 

Infoudvalget ser på læsevenligheden i infoskærmene. 
 
Ad. 11 

Under dette punkt deltog Steen Ejsing og Dennis Bacchus fra DAB. 
 
Med hensyn til gavlene oplyste Steen, at der er foretaget en undersøgels af ophænget af 
pladerne. Beslag er ikke monteret korrekt, og nogen sidder løse. Der er ingen 
nedstyrtningsfarer. NCC har accepteret skaden, men NCC anerkender ikke omfanget. 
Omfanget bliver undersøgt sammen med NCC og DABs rådgiver.  
 

Dennis orienterede om de andre fejl og mangler. Fejl og mangler i boligerne er blevet 
kapitaliseret og vi udfører selv de fleste af udbedringerne. 
 

Der er nu under 100 fejl og mangler, som ikke er udbedret. DAB arbejder hårdt på sagen, 
og opretholder reklamationerne. 
 

Ad. 12 

Under dette punkt deltog Kasper Aarsberg fra Simplyture og Jakob Melander fra Scantroin. 
Vores dørtelefonanlæg er ca. 10 år gammel, og det bagvedliggende it-system er ikke 
tidssvarende, og vil med udgangen af 2023 blive udfaset.  
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Bestyrelsen besluttede at arbejde for det nye dørtelefonanlæg, hvor det også vil være 
muligt, at gæster kan lukkes ind fra østsiden af bebyggelsen, som ønsket på 
beboermødet. 
 

Emnet tages op på næste møde, hvor det endelige design besluttes. 
 

Ad. 13 

Budgetudkast 2023/24 blev gennemgået, og vil blive genbehandlet på budgetmødet den 4. 
januar 2023. 
 

Ad. 14 

Dagsordenen til repræsentantskabsmødet den 8. december 2022 blev gennemgået. 
 
Ad. 15 

Intet. 
 
Ad. 16 

Intet. 
 
Ad. 17 

Intet. 
 
Ad. 18 

Intet. 
 
Ad. 19 

Intet. 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 21. 25 
 
Mac 


