
Referat af bestyrelses møde i A/B Søndermarksvænget 

 
 

Tirsdag den 8. december 2015 

Tilstede: Conny, Kasper, Henrik, Jakob - Referent: Jakob 

Pkt. Emne: 
1 Underskrift af referat 

Referat fra bestyrelsesmødet den 18.11.2015 er blevet underskrevet 

 

2 Generalforsamling 2015  

Byggesagen ind i 2015: 

 Tagrenoveringen pågår igen/stadig. Pga. fejlmonteringer er der faldet plader ned i 

stormvejret – derfor skal alle rygnings pladerne eftermonteres på alle bygningerne.  

 Et års gennemgangen er færdig. Udbedring af de få små udbedringer der blev 

konstateret, pågår pt.  

 Parkering: Conny har talt med landinspektør og er i dialog Park & Vej omkring de 

kommunale grønne arealerne som ligger op til vores bygninger. Intentionen er at få 

en form for permanent råderet over arealerne. Se også opslaget i opgang og på 

vores hjemmeside. 

 

3 Opgaver generelt (nye øverst) 

 10 års vedligeholdelsesplanen fra 2012: For år 2016 står: ”Varmecentraler ”. De 

blev udbedret i 2014 ifm. VVS projektet. Vi modtager dog stadig en del klager/-

henvendelser fra beboere om at det er svært at varme lejlighederne op. Conny 

skaffer forskellige løsningsforslag, som vil blive præsenteret til generalforsamlingen 

2016 

 Anders er i gang med indkøb af røgalarmer og går snarest i gang med at få dem 

monterer i alle opgange. 

 Generalforsamling: 25. januar 2016, Valby Kulturhus. Forberedelserne pågår.  

 Nabo træer v. 11-13 generer for lys og er for tæt på vores tagrender. Jakob og 

Conny tager en dialog med naboen efter jul.  

 Der sættes pt. hegn op, ind mod naboen bag nr. 5.  Udgiften deles mellem os og 

naboerne. 

 Skift/omstilling af låse, Conny arbejder på et alternativ løsningsforslag til de låse vi 

har i dag. Medtages på Generalforsamlingen 2016  

 

4 Forsikringssager 

 Intet nyt 

 

5 Vicevært 

 Rydning af opgange og kælder, Anders har fjernet skrammel og andre løse effekter 

fra opgangene herunder et cykelhjul og en bagagebærer som kan afhentes på 

kontoret i den ordinære kontortid om onsdagen. 

 Vi henstiller igen til at alle at hjælpe med at holde ejendommen ryddelig og pæn – 

og de som har noget stående uden for deres kælderrum, bedes fjerne det snarest 

muligt. Det roder og giver et kedeligt indtryk af ejendommen. 

 Bestilling af stor sten til hjørnet v/Apotekerforeningen er udskudt til vi er færdige 

med tagene – af hensyn til liftkørsel m.m.  

 

6 Administrator 

  Der er intet nyt 

 

7 Økonomi – kvartals og halvårs regnskaber 

 Regnskabsmøde afholdt med administrator den 8 december. Det ser fornuftigt ud. 

 

8 Eventuelt 

 Intet nyt  

 



Referat af bestyrelses møde i A/B Søndermarksvænget 

 
 

9 Lejlighedssalg – nyeste øverst 

Azaleavej 14, 2. tv. 

Sælger: Toke Flyger 

Ny andelshaver: Helle Brochstedt 

Overtagelse 1. marts 2015 

 

 

10 Næste B- møde og kontorvagter 

 

Kontorvagt: 

Onsdag den 16 december – Jakob 

Onsdag den 23 december – Jule ferie lukket 

Onsdag den 30 december – Nytårs ferie Lukket 

Onsdag den 06 januar – Henrik 

Onsdag den 13 januar – Bent 

Onsdag den 20 januar – Kasper 

 

Næste Bestyrelsesmøde: 

Onsdag den 20 januar 2016 

 

 


