
Referat af bestyrelses møde i A/B Søndermarksvænget 

 
 

Torsdag den 22. oktober 2015 Tilstede: Conny, Kasper, Henrik, Bent, Jakob, Søren 

Pkt. Emne: 
1 Godkendelse af referat 

  Referat fra bestyrelsesmødet den 18.08.2015 og 16.09.2015 godkendt og underskrevet 

2 Generalforsamling 2015 

 Byggesagen ind i 2015: 

 Genopretning af området er ved at være på plads. Anders har sat nye planter rudnt 

omkring og plænerne er fyldt op og sået til med græs– så de igen er pæne    

 Afskærmning omkring hjørnebede og småbuske er stadig en udfordring -  ses på fodspor og 

dækaftryk. Der bliver nu bestilt en stor sten til hjørnet, ved nedkørslen til garagerne. 

 Der er ét års gennemgang den 19/11, brev omdeles til beboerne. 

3 Opgaver generelt (nye øverst) 

  Der sættes lys op på bagsiden af nr. 13, som forebyggende foranstaltning. 

 Opgangstrin v/ nr. 52 er i dårlig stand med mange knækkede fliser. Bliver nu udbedret. 

 Intern venteliste samt garage- og kælderrums ventelisterne er overført til filer, verificeret 

af bestyrelsen og sendt til administrator som frem over styrer og administrerer listerne. 

4 Forsikringssager 

  Intet nyt 

5 Vicevært 

  Anders har haft rigtig travlt med at ordne udenoms arealerne, herunder omlægning af sten 

på de gangstier hvor der var opstået lunker henover tiden.  

 Der opstilles container til elektronisk affald i storskraldsrummet 

6 Administrator 

  Vi har langt om længe modtaget endeligt byggeregnskab for både den store VVS- 

renovering og for tag-renoveringen. Det ser ud som forventet - budgettet er overholdt. 

Byggeregnskabet lægges op på hjemmesiden. 

 Der var fejl i a/c reguleringer efter varmeregnskabet og Conny har nøjagtig gennemgået 

hver enkelt lejligheds aflæsnings tal og beregninger. Datea har efterfølgende udsendt nyt 

brev med rettelser og information om de nye a/c betalinger. 

 Brunata har oplyst at første vandaflæsning først vil ske i Maj 2016. 

7 Økonomi – kvartals og halvårs regnskaber 

  Gennemgang af byggeregnskab, det ser fint ud og er blevet godkendt, det vil blive uploadet 

til vores hjemmeside. 

 Regnskabsgennemgang med administrator bliver tirsdag den 8 december. 

 Der er rykket for valuar vurdering. 

8 Eventuelt 

  Lars Nexø har den 20/10 meddelt at han af personlige årsager ikke ser sig i stand til at 

deltage i bestyrelses møder - og ønsker at udtræde som suppleant pr. d.d. Lars kom ind 

som suppleant efter GF 2015 og har deltaget i b-møderne for februar, marts og april. 

Bestyrelsen takker for både input og bidrag på møderne. 

9 Næste B- møde og kontorvagter 

 B-møde: Tirsdag den 18 november 

 

Kontor vagt: 

Onsdag den 28 oktober - Henrik 

Onsdag den 04 november - Kasper 

Onsdag den 11 november - Bent 

Onsdag den 18 november - Jakob 

10 Lejlighedssalg – nyeste øverst 

  

 Azaleavej 14, 2. tv. 

Sælger: Toke Flyger 

Overtagelse 1. december 2015 

 


