
Referat fra den bestyrelses møde i A/B Søndermarksvænget 
 

 
Onsdag den 16. September 2015  kl. 19.00 

Tilstede var: Bent, Kasper, Henrik, Conny  Fraværende: Jakob, Lars    

Pkt. Emne: 
1 Underskrift af referat:  

 Referat fra bestyrelsesmødet den 18.08.2015 – underskrift udskudt til næste B-møde  
 

2 Generalforsamling  2015 

 
Byggesagen ind i 2015 – genetablering af området:  

  
 Der er nu etableret gangsti til taget over Anders kontor, og bedet omkring stien gøres 

færdig. Evt. skal plankeværket flyttes  
 Reetablering af de grønne arealer er godt i gang – og Anders er samtidig i gang med at 

erstatte de små buske rundt omkring som er halvdøde af ukendte årsage. Bl.a. foran 
nr. 52. 

 Den døde busk ved 7-9 som er erstattet af busk ud fra nr. 5,  – som var blevet alt for 

stor ift. hvor den stod. 

3 Opgaver generelt (nye øverst) 

 GF: Afholdes mandag den 25 januar 2016  

 Vaskemaskine i nr. 1 – er udskiftet 
 P-Plads bag 10-14,har fået Bilens reg.nr. på – og må IKKE benyttes af andre biler.  

 Alle ventelisten administreres fremover af Datea. Den eksterne venteliste blev lagt 
derind i starten af 2015 – og nu lægges Intern, Garage og Kælderrums listen også hos 

Datea 

4 Forsikringssager 
 

5 Vicevært: 

 Vi har igen problemer med sko på opgangene  - Det er IKKE tilladt bl.a. af 
sikkerhedshensyn. 

 

6 Administrator 
 Fejl i varme aflæsnings brev fra Datea – omkring nedskrivning af a/c beløbet. Datea 

har lovet at udsende et nyt. Vi afventer 
 Der er forespurgt på vandaflæsning. Vi afventer svar fra Datea 

 

7 Økonomi – kvartals og halvårs regnskaber 
 Vi afventer stadig der endelig byggeregnskab fra Datea. Der er rykket. 

 

8 Eventuelt 
Vi gør alle andelshavere opmærksom på, ændringer i lejlighederne skriftligt med tegninger  

skal anmeldes / ansøges hos bestyrelsen jf. vedtægterne. Dette kan IKKE fraviges.  
 

 Næste B- møde er tirsdag den 20. oktober 

Kontor vagt: 
Den 23 September – Conny 

Den 30 September -  Bent 

Den 07 Oktober     -  Kasper 
Den 14. Oktober    -  Jakob 

 

 Lejlighedssalg: 
 Azaleavej 14, 2 tv  - Ledig pr. 01.12.2015 

 

 


