
Referat af bestyrelses møde i A/B Søndermarksvænget 
 

 

Tirsdag den 03 februar 2015 

 

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

 

 

1. Godkendelse af referat 

 

Referat af bestyrelsesmødet den 06.01.2015 blev godkendt 

 
2. Generalforsamling 2015:  

 

Kort evaluering  

  

Forslag: 

 Nedsat fest udvalg: Festudvalget kommer med et oplæg til bestyrelsen, ang. 

Sommerfesten 

 

 Ændring af vedtægter: Afventer udkast fra administrator 

 

 Husdyrs regler: Bortfaldt 

 

 Fremlægning af 5 års budget: Bortfaldt da forslagsstiller ikke mødte op  

  

 Parkeringsudvalg: Bortfaldt da forslagsstiller ikke mødte op  

 

Byggesagen ind i 2015: 

 Evaluerings møde m. Ingeniør og entreprenør: Inkl. kontakter omkring det sidste på 

mangellisterne. Denne opgave pågår 

 Tag – Bestyrelsen afventer endelig tilbud  

 El gennemgang af kældrene er foretaget – udbedringer starter denne uge 

 

3. Øvrige opgaver   

 

Der er ved at være lidt luft igen til nye og ”gamle” opgaver 

 

Nye: 

 Dørtelefoner i nr. 52 virker ikke, der indhentes pris tilbud på reparation – og evt. nyt.  

  

Igangsat: 

 Opslag til vaskerum og vaskekældre – i gang igen. 

 Restriktioner for parkering på Azaleavej –Kasper er på sagen. 

 Retningslinjer vedrørende afskærmning på altaner - I bero 

 Taget over Anders kontor omdannes til ophold- / grillplads med en let møblering Der er 

indkøbt bænk m. bord er sat op. Krukker og grønne tiltag venter til efter byggerodet. 

Conny og Lars finder ud af, hvordan der skal indrettes på grillpladsen 

 

04. Forsikringssager  

Vandskade sager i kldr. 3-5, er meldt til forsikringen. 

Indbruds forsøg i stue lejlighed – Az 5, er meldt til forsikringen. 

 

 

05. Vicevært 

 Holder ferie - Vi har vikar på pt. Bent styrer det 

 Anders bruger stadig tid på at løbe rund med mønter – det er en service ’ som kun er til for 

de svagt gående.  

 



Referat af bestyrelses møde i A/B Søndermarksvænget 
 

 

 

 

 

6. Administrator 

Vi afventer referat og øvrige dokumenter fra General Forsamlingen. De vil blvie uploadet på 

vores site når de er endelig på plads.  

 

 

7. Økonomi: 

 

 

08. Eventuelt 

 

Maling af trapper efter byggesag, tilbud indhentes. 

 

Næste møde – og kontortider: 

 

Kontortid 

Onsdag den 04 februar - Jakob 

Onsdag den 11 februar - Kasper 

Onsdag den 18 februar - Jakob 

Onsdag den 25 februar - Bent 

Onsdag den 04 marts   - Jakob 

Onsdag den 11 marts   - Kasper 

 

Bestyrelsesmøde 

Onsdag den 11 marts 

 

 

09. Lejlighedssalg 

 

Løbende sager 

 

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

Ledig pr. 01.07.2015 

Sælger: Sarah Louise Eskildsen-Mortensen 

 

 Azaleavej 13. 2. Mf. (Conny) 

Overtaget pr. 01.12.2014 

Sælger: Esther Larsen 

Solgt til Anne Plesner 

 

 Azaleavej 9. 2. tv. (Kasper og Jakob) 

Ledig pr. 01.04.2015 

Sælger: Anne Plesner 

Køber: Anette Holmstrøm 

 

Nye: 

 

 Azaleavej 1. 2. dør 3 (Conny og Bent) 

Ledig pr. 01.05.2015 

Sælger: Karen Sørensen 

Køber:  


