
A/B Søndermarksvænget 

Generalforsamling 

26. Januar 2015 



 
Aftenens Program 
  
 
• Velkomst 

• Valg af ordstyrer 

• Års beretning 

• Forelæggelse af årsregnskab 

• Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget  

• Forslag 

• Valg til bestyrelsen 

• Eventuelt 

• Tak for i aften 

Sådan gik året - 2014 



Bestyrelse: 
 
 

Conny:       Formand og kontakt for vicevært Anders  

Kasper:      Næstformand og kasserer 

Jerry:       Forsikring 

Henriette:   Referent  

Jakob :       Hjemmeside (Forsikring) 

 

Suppleanter: Annemarie og Søren 

 

 

Byggeudvalg : 

Conny:       Kontakt til Alm & Thomsen og Administrator 

Jerry:          Byggemøder (primær) 

Henriette:  Beboerudvalg og Byggemøder (sekundær) 

Kasper:       Sekundær på administrator 

 

 



Forsikring 

Sikring af altan 
med glas 
afskærmning 

 

 

 

   

Forsikringsmægler:  

Igen i år har vi haft et  
par indbrud + forsøg i de  
yderliggende stue 
lejligheder via altanerne 

Flot service  - absolut på vores side, 
•  153.000  kroner til udbedring af kloaker. 
•   



Husdyrhold: 

 

• Katte tilladelse 
2 Registreret 

 

• Hunde tilladelse 
4 ny registreret  

4 med indflyttede. 

I alt 8 hunde 

 

 

 

http://www.google.dk/url?url=http://www.ridgewaylabradors.co.uk/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=aG3CVJfPBuLMygP44IKoCA&ved=0CB8Q9QEwBTgU&usg=AFQjCNFyKnIPF0M87gqkzI2TWdywhFhyyg
http://www.google.dk/url?url=http://en.wikipedia.org/wiki/Shih_Tzu&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=mW3CVLfbNIbcywOkqoCgBw&ved=0CBcQ9QEwAA&usg=AFQjCNHA_ZxgoiLkltOfp-uT9p2BXS7C9A
http://www.google.dk/url?url=http://www.the-dreamworker.com/07/en/diezucht.shtml&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_3DCVITCOYbkyAP99IDADQ&ved=0CBcQ9QEwATgo&usg=AFQjCNEWxkNnUmCRKP1tZt7vD4MNAWLl6Q


Parkerings 
Projekt 

Muligheder: 
1. Vejen opretholder status quo. 
2. Vejen optages som offentlig vej, og 
omfatte af p-zonen. Forudsætter, at vejen 
har en ordentlig vedligeholdelsestilstand.  
3. Vejen indfører betalingsordning, der 
ligger tæt op ad betalingsordningen på de 
offentlige veje. Nærmere vilkår skal 
godkendes af  Frederiksberg Kommune og 
Københavns Politi. 
 

Bedre Parkering på Frederiksberg  

Vicevært 

• Nu med lovlige bade- og toilet 
installationer 

• Ny telefon tid: Hverdag 7.30 -8.30 

 – også for afhentning af 
vaskemønter !!! 

    

 

 



 
  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valuarvurdering 

Kr. 140.238.000,00  

Maximal værdi af andelskronen: 
89,71 

(76,29)  

Salg af andele 

9 salg på 8 andele i 2014 

2 til salg pt. 

Andels lejlighed 



Renoveringssagen 2014 

GF 2014 
• Husleje stigning: Pr. 1. januar 2014..  

• Økonomi: Kreditforenings lån -  fast rente -  30 år 

Udbetalt:  Kurs  99,661   -  Rente 2,5 – bidragssats  %  0,44  (-0,1%)  

• Vandmålere: Automatiske aflæsning 

Skæringsdato  . Februar 2015 

• TV inspektion af kloakkerne : Noget blandet forfatning. 

Det  viste sig at være rigtig rigtig slemt 

• Tag gennemgang: Rapport blev udfærdiget af ejendommens tømrer 

Udestår – da vi aldrig modtog tilbud – På godt og ondt... 

 



Renoveringssagen 2014 

Beboer udvalg 
 
Tak for deltagelse  
 

 

 

 

 

 

  
 
•Støtte for vores svage beboere 
 

Hjemmesiden  
•Udbudsmateriale 
•Info om byggesag 
•Referat af forløb  
  

 

 

Hjælpesagen 
 

 

 

 

 

 



Renoverings projekt: Tidsplan 
03 04 05 06 

Entreprise kontrakt og underskrift   

2.6. 

Month 

2.5. - 16.5. 

Licitation -  modtager pris fra bydere 

Spørgemøde på ejendommen – og frist  

Tidsforløb -> 2014. 

Start af udførelse 

1.3. 

Forundersøgelser, lejlighedsgennemgang 
TV inspektion m.v.   

17.4. 

Udførsel 

14.3 

29.5. - 15.11. 

24.4 

29.3. 

Planlagt Udvalgsmøde 

8.1. - 2.3. 

Projektering, møder, oplæg m.v  
Nov – febr. 

Udbud til de 5 bydende 

Berører beboerne A&T 
Bestyrelsen 

Renoveringssagen 2014 



Renoveringssagen 2014 

Opstart: Dårlig projektledelse –manglende byggestyring og overblik 

 
Bestyrelses beslutning: En kontakt person 

 
Skift af arb. personel: Ny projektleder ultimo august  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Renoveringssagen 2014 

Nye hængsler til portene –tillægsarbejde 



Over 1000 mails.  

Over 500 opkald. 300 juni – august 
Inkl .80 telefoniske statusmøder.. 

Gennemlæst og vurderet ca. 
300 arbejdssedler  
 
Afholdt: 
5 Ekstra b-møder 
8 Bygge møder 
12 Møder på arealet  
32 “Møder” i lejligheder 
 
Plus det løse: 
Checket badevogne, 
mærkning af nøgler, Info 
sedler - ophængning, til 
retning, kørsel og afhentning 
af lister m.m.  

Der var også roser 
imellem – og tak fra 
projekt ledelsen 

Renoveringssagen 2014 



A/B Søndermarksvænget  
Renovering af facader, belægninger, kloak, vand- og afløbsinstallationer  
 
Økonomioversigt:  
 
Kontraktsum     kr. 6.876.950 
Uforudseelige udgifter jf. opgørelse   kr.     791.799 
Tillægsarbejder jf. opgørelse (brønde/kloaker)  kr.       878.801 
Håndværkerudgifter i alt    kr. 8.547.550 
Udlæg m.m.     kr.       10.004 
Rådgivningshonorar, hovedprojekt   kr.      687.695 
Rådgivningshonorar, 100% registrering   kr.       30.000 
Tillægshonorar (10 % af uforudseelige og tillægsarbejder) kr.    167.060 
I alt, ekskl. moms     kr. 9.442.309 
Moms 25%      kr. 2.360.577 
I alt inkl. moms     kr.           11.802.887 



Byggeregnskab                                     Sats  Budget 
 

1. Entreprise 
2. Kloak arbejder 
3. Ekstra arbejder  
3.  Uforudsigelige udgifter     10% /17,3% 

6.976.800 
 
 

697.680 

7.674.480 

4. Teknisk Rådgivning                          10% 
5. Administration af byggesag           2,5% 

767.448 
191.862 

Byggeteknisk udgifter i alt  ekskl. moms  8.678.790 

Byggeteknisk udgifter i alt inkl. moms  11.532.384 

6. Forsikring                                         0,5% 
7. Bygherre udgifter                           1,0% 
8. Uforudsete udg. (ikke tekniske)   0,0% 
9. Forsikrings sum på kloakering 

54.242 
108.485 

0 
0 

Udgifter Byggesag inkl. Moms  11.011.215 

Finansieringsomkostninger: 
9. Byggelånsrenter                              4,4% 
10.Omkostninger RD                          3,0% 

 
330.336 
340.247 

Nødvendigt provenu 11.681.798 

Økonomi Oversigt 

5.281.950 
1.595.000 

878.801 
791.800 

8.547.551 

884.755 
204.354 

9.636.660 

12.045.825 

18.000 
0 
0 

(+153.672) 

11.910.153 

 
200.000 

75.000 

12.185.153 

Fra driften anslået : Ekstra  500.000 kroner..  



Renoveringssagen 2014 



Renoveringssagen 2014 – ind i 2015 

Udvidet tag rapport:  
•Ophobning af fugt i Kip pga. dårlig til ingen udluftning 
•Utilstrækkelig ventilering v. tagfod 
•Manglende ventilering i tagfod  
•10-14 manglende tætning mellem rygning og tagplader – åben for slagregn 
og snefygning. 
•”Ulovlige” udtræk som ikke er ført igennem tag – fra køkkener og bad. 
 

Forslag til udbedring i etaper: 
1. Skift til rygningselementer designet til lukke af for regn og sne – kan 

udføres fra lift samtlige tage anslået pris : Pris 250.000 kr. (inkl moms) 
2. Reparation af ulovlige udtræk – og repartion af isolering m.m. pris:  

90.000 kr. (inkl. Moms) 
3. Ventilering ved tagfod pris kr. 150.000 (inkl moms) – afventer en periode 

for at se om 1 + 2 er nok.) 
 
 
 



Renoveringssagen 2014 – ind i 2015 

Kældrene og opgange: 
•Vand indtrængen gennem ydervægge – der arbejdes 
på årsag pt. 
•El-gennemgang – lovliggørelse og små reparationer 
pågår pt.   
•Fyrrum:18 gr. varme  -  30% luftfugtighed på dag 
med ude temperatur på minus 2.  Det er ret flot .. 
•Dørtelefoner og ringeklokker har udfordringer.. 

Kloaker 
•Arbejdet er afsluttet  
  

 

 

Ude arealer  
•Genopretning forår 2015 
  

 

 



25 års jubilæum i år  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990 - 2015 



Det var året 2014 

Velkommen til  2015 – et nyt og mere roligt år 

 
 

A/B Søndermarksvænge 
 

 

 

Hilsen Bestyrelsen 


