
Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Søndermarksvænget 

 
 

Onsdag den 13 Maj 2015 kl. 19.00 

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

Pkt. Emne: 
1 Godkendelse af referat 

  Referat fra bestyrelsesmødet den 22.04.2015 er godkendt 

 

2 Generalforsamling 2015 

 Forslag: 

 Jubilæums fest udvalg - 25 års jubilæumsfest bliver holdt den 22 august 2015 

Der vil være sørget for mad fra grillen, øl og vand, lidt musik efter maden m.m. 

Der kommer noget information ud til beboerne snarest, hvor man også kan tilmelde 

sig arrangementet. 

Byggesagen ind i 2015: 

 Kælder skakterne er forsøgt udbedret, og de bliver lavet helt færdige. 

 Tagarbejdet - Arbejdet går fremad og tidsplanen holder indtil videre, der er 

konstateret råd i nogle af vindskederne og sternbrædderne, så der vil komme noget 

ekstraarbejde, for at udbedre dette. Genetablering af de skader, hvor liften har kørt 

bliver også udbedret. 

 Reetablering af de grønne arealer: Dette arbejde påbegynder når tagarbejdet er 

færdigt.   

 

3 Opgaver generelt 

  P-plads bag 10-14 - Denne plads vil blive lejet ud, til en af beboerne på garage 

ventelisten. Beboeren vil stadig være på garage ventelisten, og have mulighed for en 

garage. 

 Lejlighedssalg er overgået til Adm. informations brev er under udarbejdelse 

 Vand indtrængen i kælder 3-5: Dette er nu afklaret. Der kan ikke rejses krav, 

beboeren skal selv tegne forsikring for evt. vandskader.  

 Restriktioner for parkering på Azaleavej: Kommunen er villig til at tale med os. 

 Dørtelefoner i 52: Fungerer pt. nogenlunde 

 

4 Forsikringssager 

  Intet nyt 

5 Vicevært 

  Storskraldsrum – Der er lidt udfordringer med at få affaldet placeret i de rigtig rum. 

Reglerne for storskrald vil blive slået op igen – til genopfriskning 

6 Administrator 

  Intet nyt 

7 Økonomi – kvartals og halvårs regnskaber 

  Gennemgang af halvårsrapport -Alt ser godt ud, rapporten vil blive uploadet til vores 

hjemmeside. 

8 Eventuelt 

  Vi har mange små individuelle renoveringssager i lejlighederne, hvor der ikke bliver 

ryddet op og gjort rent efter håndværkerne i opgangene, dette er til gene for de andre 

beboere i opgangene, og for vores vicevært der bruger ekstra tid på at renholde 

opgangene. 

Fremover vil der blive sendt en advarsel, og hvis der stadig ikke bliver gjort rent, vil 

der blive bestilt et eksternt firma til rengøring, og omkostningen vil blive opkrævet 

hos pågældende beboer. 

  



Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Søndermarksvænget 

 
 

 Næste B- møde og kontorvagter 

 B-møde: onsdag den 17 juni 

 

Kontor vagt: 

Onsdag den 20 maj – Henrik 

Onsdag den 27 maj – Bent 

Onsdag den 03 juni – Kasper 

Onsdag den 10 juni – Henrik 

Onsdag den 17 juni – Jakob 

 

 Lejlighedssalg – nyeste øverst 

  

Azaleavej 10, 2. th - SOLGT  

Ledig pr. 01.05.2015 

Sælger: Trine Elgaard Olsen 

Køber: Hans Christian Olsen 

 

Azaleavej 1. 2. dør 4-SOLGT  

Ledig pr. 01.07.2015 

Sælger: Sarah Louise Eskildsen-Mortensen 

Køber: Nia Gildsig & Mads Bruhn 

 

Azaleavej 13 1. tv SOLGT 

Overtagelse: 01.06.2015 

Sælger: Anette Holmstrøm 

Køber: Grethe Olsen 

 

 


