
Referat af bestyrelses møde i A/B Søndermarksvænget 

 
 

Onsdag den 11 marts 2015 

 Tilstede: Conny, Kasper, Henrik, Bent, Jakob, Søren, Lars 

 

Pkt. Emne: 
1 Godkendelse af referat 

  Referat fra bestyrelsesmødet den 03.02.2015 godkendt og underskrevet 

 

2 Generalforsamling 2015 

  Referatet fra Generalforsamlingen: Godkendt, underskrevet og returneret til Datea.   

Forslag: 

 Jubilæumsfest udvalg: Oplæg er fremlagt og godkendt. Udvalget fortsætter arbejdet  

Byggesagen ind i 2015: 

 El gennemgang - diverse fejl og mangler er udbedret på ejendommen.  

 Tag: 3 tilbud foreligger 13/3. 

  

3 Opgaver generelt (nye øverst) 

  Lejlighedssalg overgår 100% til Datea, der fremover også administrerer intern og 

ekstern venteliste. Køb og salg sker jf. vedtægterne med bestyrelsens godkendelse af nye 

andelshavere. Opgaven er inkluderet i det årlige administrationsgebyr. Der pålægges altså 

ingen ekstra udgift til foreningen. Gebyr for opnotering og administration af ekstern 

venteliste opkræves af Datea direkte hos den som ønsker at stå på listen. Der er også 

stadig mulighed for at annoncere salg på foreningens hjemmeside. Sælger sender en mail 

med tekst og evt. foto til kontormailen så sørger bestyrelsen for at det uploades på sitet.  

Nærmere information vil blive delt rundt i slutningen af næste uge. 

 

 Have udvalget har været rundt – Der igangsættes forskellige udbedringer og indkøb af 

nye planter hvor der trænger 

 

 Vi har igen haft vand indtrængen i kælder 3-5. Der bestilles en rapport på årsag – og 

vi får et bud på hvad hvilke tiltag der skal igangsættes. 

 

 Parkering på Azaleavej: Kommunen oplyser at vejens stand umiddelbart er ok. Vi har nu 

med ”Vejlaget af 1944 ved Azaleavej” (46 villaer på Azaleavej) sendt kommunen en 

interesse tilkendegivelse på: "At vejen bliver offentlig og indgår i parkeringszonen".  

 

 Dørtelefoner i 52: Efter flere forsøg på reparationer, indhentes der nu tilbud på 

udskiftning. 

 

 Male reparation af opgange: Udbedring af skader efter tape og nøglebokse gennemføres 

snarest 

 

4 Forsikringssager 

  Henrik er fremover ansvarlig på forsikringsområdet 

 

5 Vicevært 

  

 

6 Administrator 

  Fremleje og fremlån af lejligheder skal ske jf. foreningsvedtægter, med godkendelse fra 

bestyrelsen. Udfærdigelse og administration af aftaler og kontrakter vil fremover blive 

udarbejdet og administreret af Datea – uden udgift for foreningen. 

 



Referat af bestyrelses møde i A/B Søndermarksvænget 

 
 

7 Økonomi – kvartals og halvårs regnskaber 

  

 

8 Eventuelt 

 Der er rejst et ønske om at der kommet et nyt skilt ved trappen ned til kontoret. Der indhentes 

pris tilbud. 

 

9 Næste B - møde og kontorvagter 

  

Kontorvagter 

17 marts 2015 – Bent – OBS Dette er en tirsdag.  

25 marts 2015 – Jakob 

01 april 2015 – Conny 

08 april 2015 – Henrik 

15 april 2015 - Kasper 

 

Næste Bestyrelsesmøde 

15 april 2015  

 

10 Lejlighedssalg – (sidst indkommet øverst) 

  

Azaleavej 10, 2. th  

Ledig pr. 01.05.2015 

Sælger: Trine Elgaard Olsen 

Køber: Kontrakt/aftale på vej  

 

Azaleavej 1. 2. dør 4  

Ledig pr. 01.07.2015 

Sælger: Sarah Louise Eskildsen-Mortensen 

Køber: Kontrakt/aftale på vej 

 

Azaleavej 9. 2 tv. - SOLGT 

Overtagelse: 01.04.2015 

Sælger: Anne Plesner 

Køber: Anette Holmstrøm 

 

Azaleavej 1. 2. dør 3 - SOLGT 

Overtagelse: 01.04.2015  

Sælger: Karen Sørensen v/fuldmagt 

Køber: Trine Elgaard Olsen 

 

Azaleavej 13 1. tv - SOLGT 

Overtagelse: 01.06.2015 

Sælger: Anette Holmstrøm 

Køber: Grethe Olsen 

 

 

 

 


