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BESTYRELSESMØDEREFERAT 
 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 03-12-2014 kl. 19.00 

 

Til stede : Conny, Jakob, Kasper, Henriette og Jerry 

 

Afbud : Annemarie og Søren 

 

Referent : Henriette 

 

Kopi til : Bestyrelse + suppleanter + Anders Ditlevsen (vicevært) + Administrator 

 

1. Godkendelse af referat 

Referat fra bestyrelsesmødet den 12-11-2014 blev godkendt. 

 

2. Generalforsamling 

 

Byggesag 

  

 Der blev afholdt afleveringsforretning d. 25. November. Der er tilbageholdt et beløb til 

udbedring af de sidste mangler. 

 Der pågår stadig udbedring af mangler i kældrene samt i lejligheder i nr. 11–13. 

 Som det fremgår af opslag i opgangene udføres der nu reparation af brønde på foreningens 

arealer bl.a. med henblik på at komme rotteplagen til livs. 

 Sidste badevogn flyttes på mandag d. 8. Dec. 2014.  

 Vandmålere er endnu ikke sat i drift. Dato vil blive koordineret af administrator og 

informationsbrev vil blive sendt ud. 

 Økonomien ser fin ud og den holder, også inklusive de mange ekstra men strengt 

nødvendige brønde- og kloak arbejder vi har fået udført. 

 

3. Økonomi 

Første udkast til budget og årsregnskab modtaget. Der er en del mindre tilrettelser som 

gennemgås på regnskabsmøde i december.  

 

4. Administrator 

 

Administrator – Pamela holder ferie til 12. december  

 

5. øvrige opgaver i bestyrelsen  

 

Opfølgning på manglende varmemålere i ombygget lejlighed er på plads. 

 

Dyrehold 

JF.  reglement for hundehold i A/B Søndermarksvænget pkt. 9 -  må hunde IKKE besørge på 

foreningens arealer. Det overholdes heldigvis af næsten alle vores hundeejere.  

 

Dog modtager bestyrelsen løbende klager fra andelshavere over at ikke alle har forstået 

budskabet – og at der foregår decideret luftning af intern hund(e) på vores arealer. Det er surt 

og totalt unødvendigt. 

 

Bestyrelsen har derfor besluttet at fremover vil der blive gjort brug af at Hundereglementets 

Pkt. 12 - Skriftlig påtale om misligholdelse af vedtægterne. 
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 Generalforsamling 2015 

 

Årets generalforsamling afholdes d. 26.01.2015.  

Der vil som sædvanlig være spisning inden og det foregår kl. 17.30. 

Generalforsamlingen starter kl. 18.00. 

 

06. Forsikringssager  

 

Der har været indbrudsforsøg i stuelejlighed i nr. 9. 

Der er vandskade/ afløb i nr. 11 . Er forsikringsanmeldt. 

  

07. Vicevært 

08. Eventuelt 

 

Foreningens juletræ er skiftet ud og vil om en årrække kunne bære foreningens juletræskæde.  

 

De vaskemaskiner som endnu ikke er udskiftet er af ældre dato og går ofte i stykker med en 

del udgifter til følge. Til maskinen i 11-13 kan ikke skaffes reservedele. Der er indhentet tilbud 

på nye vaskemaskiner. Det bliver dyrt. Der indhentes et alternativt tilbud.   

 

10. Næste møde/kontortid. 

Tirsdag d. 16-12-2014  Regnskabsmøde  kl. 17.00 

Tirsdag d. 06-01-2015  Bestyrelsesmøde  kl. 19.00 

 

Kontortider: 

Onsdag d. 10-12-2014  Jerry   18.30-19.00  

Onsdag d. 17-12-2014  Henriette   18.30-19.00  

Onsdag d. 24-12-2014   OBS! Lukket    

Onsdag d. 31-12-2014   OBS! Lukket   

Onsdag d. 07-01-2015  Jakob   18.30-19.00  

 

09. Lejlighedssalg 

 

Nye sager 

 Azaleavej 13. 2. Mf. (Jerry og Kasper) 

Overtages pr. 01.03.2015 

Sælger: Anne Plesner 

På intern venteliste 

 

Løbende sager 

 Azaleavej 1. 2. dør 4 (Jakob og Henriette) 

Ledig pr. 01.07.2015 

Sælger: Sarah Louise Eskildsen-Mortensen 

 

 Azaleavej 13. 2. Mf. (Henriette) 

Overtaget pr. 01.12.2014 

Sælger: Esther Larsen 

Solgt til Anne Plesner 
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Underskrifter 
 

 
 

____________________________________ 
Conny Arvidsson, formand 

 
 

 

____________________________________ 
Kasper B. Andersen, næstformand, kasserer 

 
 

 
____________________________________ 

Henriette Malling, bestyrelsesmedlem 
 

 
 

____________________________________ 
Jerry Holm, bestyrelsesmedlem 

 
 

 

____________________________________ 
Jakob Juhl Jensen, bestyrelsesmedlem 

 
 

 
 

 
 


