
Referat af bestyrelsesmøde i A/B Søndermarksvænget 

 
 

Onsdag den 18. november 2015 

Tilstede: Conny, Henrik, Bent, Søren - Referent: Jakob 

Pkt. Emner: 
1 Godkendelse af referat 

 Referat fra bestyrelsesmødet den 20.10.2015 blev godkendt og underskrevet 

 

2 Generalforsamling 2015 

 Byggesagen ind i 2015: 

 Tag renoveringen: Alm & Thomsen har igangsat undersøgelser omkring nedfaldne 

tagplader. Samtlige tage er gennemgået – flere undersøgelser og videre forløb pågår.  

 

 Et års gennemgang for VVS renoveringssagen er den 19/11 2015. Jakob og Conny deltager 

sammen med Alm & Thomsen og Øens VVS. 

 
 Parkering på Azaleavej -  Høringen er nu sat i gang: Se separat opslag.  

Conny er i dialog med kommunen Vej & Park 

 Jakob giver hjemmesiden et nyt punkt:” PARKERING” hvor man kan følge vores dialog med 

Kommunen. 

 

3 Opgaver generelt (nye øverst) 

  Generende nabo træer ved nr. 11-13: Jakob og Conny tager en snak med naboen på 

Normas vej, og hører om hvad vi kan finde ud af, for at få kappet noget af træerne. 

 

 Løbende vedligehold og 10 års planen fra 2013: Ud fra bestyrelsens forslag vil Conny 

udarbejde et oplæg med budget på løbende - og øvrige vedligeholdelses arbejder som skal 

foretages hen over året 2016.  Oplægget fremlægges på generalforsamlingen. 

 

4 Forsikringssager  

  

5 Vicevært  

 Bent: 

 Vi har igen hjulspor og overkørte buske ved nedkørslen til garagerne. Anders bestiller en 

meget meget stor sten til at stå på hjørnet af bedet ved nedkørslen. Stenen males hvid. 

 Krager og Skader tømmer skraldespandene ved bænkene så vi har affald og hundeposers 

indhold over det hele. Der indkøbes nu 2 nye skraldespande som fuglene ikke kan komme 

ned i. 

  

6 Administrator 

  

7 Økonomi – kvartals og halvårs regnskaber 

  Valuar vurdering foreligger:  Boligpriser på Frederiksberg er steget igen i år – og det 

afspejles selvfølgelig i vores valuar vurdering, som er steget til Kr. 154 millioner. Det er en 

stigning på 10 mill. i forhold til sidste år. Valuarvurderingen uploades på hjemmesiden 

 

 Bestyrelsen har gennemgang af regnskabet med administrator tirsdag den 8 december. 

 

 Endeligt byggeregnskab er modtaget og godkendt. Det uploades på hjemmesiden under 

Renoveringsprojekt 2014 – byggeregnskab. 
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8 Eventuelt 

  Der er kommet en ny ansøgning om hundehold. Ansøgningen er godkendt 

 

 Jakob har talt med naboerne fra Normasvej nr. 6 og 8, som ønsker at skifte raftehegnet bag 

Az 3-5. Bestyrelsen har accepteret at afholde halvdelen af udgiften maks. Kr. 14.300 

(Samlet beløb for arbejdet udgør - 28.600) da hegnet meget længe har trængt til 

udskiftning. Arbejdet styres af- og skal primært foregå fra Normasvej. Vi dækker ikke ind 

på overskredet budget. 

 

 Der har været indbrud i et kælderrum. Da der ikke er tegn på indbrud ude fra via kælder- 

eller opgangs døre – skal vi endnu engang opfordre til at når man husker at  

LUKKE KÆLDER OG OPGANGSDØRE - når man forlader området. 

 

9 Næste B- møde og kontorvagter 

 B-møde:  Tirsdag den 08 december - efter regnskabsmøde  

 

Kontor vagt: 

Onsdag den 25 november - Henrik 

Onsdag den 02 december - Bent 

Onsdag den 09 december – Kasper 

 

10 Lejlighedssalg – nyeste øverst 

 Azaleavej 14, 2. tv. 

Sælger: Toke Flyger 

Ny andelshaver: Helle Brochsted 

Overtagelse 1. marts 2016 

 

 


