
Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Søndermarksvænget 

 
 

Onsdag den 17 juni 2015 kl. 19.00 

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

 

Pkt. Emne: 
1 Godkendelse af referat 

  Referat fra bestyrelsesmødet den 13.05.2015 - Godkendt 

 

2 Generalforsamling 2015 

 Forslag: 

 Jubilæums fest udvalg: Vi har ca. 25 tilmeldte – og sætter nu en lille ”husker” op i 

opgangen. Teltet vil opsat på græsplænen ved legepladsen ud for nr. 7-9 

Byggesagen ind i 2015: 

 Kælder skakterne er behørigt udbedret i 3. forsøg. 

 Tagarbejde, fortov, græsareal m.m. Afleveringsforretning er foretaget - og der er 

få mangler som udestår – og vil blive udført inden udgange af juni måned. 

 Reetablering af de grønne arealer – Pågår  

 

3 Opgaver generelt (nye øverst) 

  P-plads bag 10-14: Pladsen er nu udlejet til andelshaver i nr. 10 – Udlejning er 

sket iht placering på Garage ventelisten. Beboeren bevarer sin position på 

ventelisten, og afstår P-pladsen ved overtagelse af garage.  

 Lejlighedssalg er overgået til Administrator. PWI og Conny er i dialog om vilkår 

bl.a. på frigivelser 

 Restriktioner for parkering på Azaleavej - Dialog med kommunen pågår. 

 Opgaver fra tidligere møder  

o Pladsen over A’s kontor - Pågår 

o Grill (april 2014) - Pågår 

o Sten til hjørner (februar. 2015) - Pågår 

4 Forsikringssager 

  Der er ingen forsikringssager pt. 

5 Vicevært 

  Der er intet fra viceværten 

6 Administrator 

  Der er intet fra administrator 

7 Økonomi – kvartals og halvårs regnskaber 

  Der var intet nyt angående økonomi 

8 Eventuelt 

  Der var intet nyt under eventuelt 

9 Næste bestyrelsesmøde og kontorvagter 

  

B-møde: onsdag den 12 august 

 

Kontor vagt: 

Onsdag den 24 juni - Bent 

Onsdag den 01 juli - Jakob 

Onsdag den 08 juli - Henrik 

Onsdag den 15 juli - FERIELUKKET 

Onsdag den 22 juli - FERIELUKKET 

Onsdag den 29 juli - Kasper 

Onsdag den 05 august - Henrik 

Onsdag den 12 august – Conny 
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10 Lejlighedssalg – nyeste øverst 

  

Azaleavej 1. 2. dør 4 - SOLGT  

Ledig pr. 01.07.2015 

Sælger: Sarah Louise Eskildsen-Mortensen 

Køber:  

 

Azaleavej 13 1. tv - SOLGT 

Overtagelse: 01.06.2015 

Sælger: Anette Holmstrøm 

Køber: Grethe Olsen 

 

 


