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Aftenens Program 
  
 
• Velkomst 

• Valg af ordstyrer 

• Års beretning v/formanden 

• Forelæggelse af årsregnskab 

• Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget  

• Forslag 

• Valg til bestyrelsen 

• Eventuelt 

• Tak for i aften 

Sådan gik året - 2015 



Bestyrelse: 
 
 

Conny:  Formand – primær kontaktperson til administrator 

Kasper: Næstformand og kasserer 

Jakob :  Web-ansvarlig og Referent 

Bent:    Kontakt person for vicevært 

Henrik:   Forsikring 

 

Suppleanter: Lars og Søren 

 

 

 



 
  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valuarvurdering 

 Kr. 154.000.000 
(kr. 140.238.000) 

Maksimal værdi af andelskronen: 
96,30 

(89,71)  

Salg af andele 

4 salg i 2015 
Heraf 1 intern rokering 

Pt.:  Ingen andele til salg. 

Andels lejlighed 

 Offentlig 2014  uændret 
122.000.000 



Vicevært 
 

 

 

 

 

Travlt år for Anders:  
• Opretning af ”lunker” på flise arealer 

foran opgangs dørene 

• Gen-plantning af buske og en general 
oprydning i bedene  

• Maling af hegn og bænke  - og kantsten 

• Kamp mod fodtøj og andet i  opgangene 
(påbud efter branden) 

• Oprydning i kældrene – fjernelse af 
effekter udenfor rummene 

• Fin opbakning fra beboerne Før billede: 

Øvrige 

Administrator: 
•Alle ventelister administreres nu af Datea 

 

Ejendommen:   
•Ny vaskemaskine i nr. 1 . De sidste 3 gamle 
maskiner skiftes efterhånden  - frem for at 
reparere mere på dem.  
 

Kloakarbejdet  blev afsluttet. Fejl og mangler 
udbedret. Området genoprettet  i foråret 
 
•Udfordringer med nedkørsel af bede og 
planter er løst ved  opsætning hjørnesten  



Forsikring 
 

 

 

   •Stadig rigtig fin service fra vores 
forsikringsmægler og  godt 
samarbejde med 
forsikringsselskabet.  

 
• Et indbrud og 2 forsøg som blev afbrudt  
 
• En del indbrud i kælderrum - uden tegn på 
indbrud ved yderdørene. Forslag om udskifning 
af nøgler til nyt sikkert nøglesystem 
 
• Lille intern brand i lejlighed - røgalarmer opsat 
i alle opgange . 

Husdyrhold: 

Katte tilladelse 
• 2 Registreret 

• Ingen ny 

 

 

Hunde tilladelse 
• 1 ny registreret  

• 1 med - indflyt registrering 

• I alt 9 hunde registreret 

 

 

 

http://www.google.dk/url?url=http://en.wikipedia.org/wiki/Shih_Tzu&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=mW3CVLfbNIbcywOkqoCgBw&ved=0CBcQ9QEwAA&usg=AFQjCNHA_ZxgoiLkltOfp-uT9p2BXS7C9A
http://www.google.dk/url?url=http://www.the-dreamworker.com/07/en/diezucht.shtml&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_3DCVITCOYbkyAP99IDADQ&ved=0CBcQ9QEwATgo&usg=AFQjCNEWxkNnUmCRKP1tZt7vD4MNAWLl6Q


Tag renovering - gennemført 

Udvidet tag rapport:  
•Ophobning af fugt i Kip pga. dårlig til ingen udluftning 
•Utilstrækkelig til manglende ventilering v. tagfod 
•10-14 manglende tætning mellem rygning og tagplader – åben for slagregn og snefygning. 
•Generelt ”Ulovlige” udtræk som ikke er ført igennem tag – (fra køkkener og bad). 

Udbedringer: 
1. Skift til rygningselementer designet til lukke af for regn og sne – kan udføres fra lift samtlige tage anslået 

pris : Pris 250.000 kr.  
2. Reparation af ulovlige udtræk – og reparation af isolering m.m. pris:  90.000 kr.  
3. Ventilering ved tagfod pris kr. 150.000 (inkl. moms) – afventer en periode for at se om 1 + 2 er nok.) 

 
 
 
 

 

 
 

udbedringer plus opretning af fejlkonstruktioner: 
1. Montering af ventilationselement under rygning.  
2. Reparation og videreførelse til over tag – ulovlige udtræk 
3. Montage af ventileret udhængsklodser i tagfod.  
4. Udførelse af vindskot i tagfod ud over bygningsfremspring.  
5. Opretning af nedtrådt isolering i tagrum  

 

Samlet pris Kr. 700.000 ,-    
 
Ekstra arbejder for  opretning af fejl konstruktion er betalt via  vedligeholdelsen 

 



Tunge lifte smadrede vores områder: 
•Genopretning forgik henover sommer og efterår. 
  
 
 

Flere fej fundet i tag konstruktionen 
 
•Ved afmontering af de første plader blev der konstateret fej i afstand på spær  
 
•Manglende tilbagemelding på fejl og sjusket udført arbejde medførte:  

oNedfaldende tagplader i stærk blæst 
 
•Specifik gennemgang/syn af samtlige monterede rygplader indefra afslørede  

o  90% af ryg pladerne var monteret med 2- 3 skruer. Leverandør specifikationen siger 6 
. 

•Fejl  konstruktion bl.a. for stor afstand på spær, gjorde at pladerne ikke kunne fastmonteres .  
•Løsning: Montering af tværstykker på samtlige spær. 

 
•Ekstra tjek og ekstra ingeniør timer betales af entreprenøren. 

Tag renovering – Lifte, storme og accord 



Udluftning – Varme – Skimmel 

Efter fjernelse af tapet 

Teknologisk institut 2010 – Hussvamp laboratoriet 2016:  
•Hyppig udluftning  (fuldt åbne vinduer med gennemtræk  -  ca. 5 minutter 2-
3 gange dagligt. 
•Fornuftig opvarmning af værelset 
•Fri ventilering foran ydermurene 
•Der må IKKE tørres tøj eller lignende i lejligheden 
 

Frederiksberg kommune: 
•Ejer har ansvar for at få det fjernet og dokumenteret ved efterprøver  
•Foreningen har opgaven  - andelshaver får regningen: 

•Udgift pr.  lejlighed 2010 : kr. 80. 000 ( 2 lejligheder 160.000) 

•Udgift pr.  lejlighed 2015 : kr. 50.000  (1 lejlighed –pris anslået) 

•Hårdest ramt er opgang  52  
 

Forslag til afhjælpende løsning: 
•Flytning af radiatorer til under vindue – (Er pt. placeret ved fjerneste væg) 
•Korrekt dimensionering af pladeradiatorerne 
•Teste det af i hårdest ramte ejendom 
 

Gammel vandskade årsag til skimmel i loft. 
•Årsag afklaret og udbedret.. 
 
 

Før fjernelse af tapet 

Efter fjernelse af tapet 



Nye nøgler og låsesystemer 
Hvornår fik vi sidst nye/omstillet låse i indgangsdørene:1990? 1980? Før? 
Hvor mange har direkte nøgleadgang til vores ejendomme: 
•Tidligere Beboere med familie  evt. venner, lejere og fremlejere 
•Avisbude – Håndværkere – Postbude m.fl. 

Oplæg: Kombination 
 
BEKEY – elektronisk system : 
• Er allerede installeret på vores hoveddøre  
•Monteres på inderside af døren - adgang gives via tidsbestemt App: 

•Ældre plejen, Reklamer, Årstidens  m.fl.  
•Stadig  muligt at bruge nøgle 
•Ingen administration af nøgler til håndværkere m.fl. 
•Tracke hvem der har været inde – brug af App 

 
System nøgler: 
• 3 nøgler (kr. 89 stk )pr lejlighed  - kopi beskyttet (næsten)  
•Montering af nye låse i samtlige yderdøre og skure 
•Stor administration – kopiering af nøgler sker vi Anders . 
 



10 års planen 2013 til 2022:  
 
2016 :  
Port telefoner udskiftning af el-anlæg           kr. 200.000 

  
2017 
Maling af yderdøre  og ydre kælderdøre         kr.   40.000 
Renovering af varmecentraler (er delvist sket via VVS arbejdet 2014)   kr.  800.000 

Vedligehold…  

Oplæg/forslag  
 
Økonomioversigt 2016 :  
Nøgle system  (årlig adm 6.000,-)                            kr.  120.000  
Flyt af radiatorer -  Successivt  pr. blok         kr.  375.000 
Rensning af udluftning kanaler anslået          kr.    60.000 
 
 



Parkering 

Bedre Parkering på Frederiksberg:   Muligheder : 
1. Vejen opretholder status quo. 
2. Vejen optages som offentlig vej, og omfattes af  
p-zonen. Forudsætning : Vejen er i  ordentlig 
vedligeholdelsestilstand.  
3. Vejen indfører betalingsordning, der ligger tæt 
op ad betalingsordningen på de offentlige veje.  

17. November 2015 : Vej & Park: 
Til vejens ejere samt tilgrænsende grundejere 

 
Den 1. juni 2015 besluttede By- og Miljøudvalget på baggrund af en interessetilkendegivelsesproces, at de private 
fællesveje, hvor der er et flertal for en optagelse af vejen som offentlig vej, optages. Dette gælder for den private 
fællesvej  Azaleavej….   
 Før vi træffer afgørelse i sagen, har du som vej ejer eller tilgrænsende grundejer og derved part i sagen, mulighed 
for at sende os dine eventuelle bemærkninger – inden 4 uger fra, at du har modtaget dette brev, jf. 
forvaltningsloven § 19, stk. 1. 
 
Det bemærkes, at det er hensigten at optage vejen som offentlig per 1. marts 2016. 

2014 

2015-2016 



Vej kort vedlagt meddelelse af 17. nov. 2015  

•Dialog med Landinspektør LE 34 
•Rettidig indsigelse ultimo November 2015 
•Korrespondance og samtaler med Projektleder i Vej & Park 
•Dialog med DATEA’s advokat 



 
 
 
  
 

Parkering 
Sidste nyt dokumenteret 20/1-2016:  



Parkering 

 
•§ 23 –  sætter tvivl ved kommunens definering af vej   
 
•Hævd vunden ret ved synlig  brug af områderne – alder/tid.  Vi er over både  50 
og 70 år 
 
•Kommunens henvisning om klage hos Vejdirektoratet: Hvad er det mere 
nøjagtigt VD har godkendt. Inkluderer det grønne områder – eller er det kun vej 
og fortov. 
 
•Er her reelt tale om ekspropriation    
 
•Ny høring – idet ejer ikke er spurgt 
 
•Er der opbakning fra GF til at gå videre  - med advokat bistand  
 



1990 – 2015 

25 års jubilæums fest 



25 års jubilæum i år  

De  første gæster ankommer…  



Og der blev festet… 



Lige til den lyse morgen – næsten…  



Det var året 2015 

Velkommen til  2016 – et nyt og spændende år i 

 
 

A/B Søndermarksvænge 
 

 

 

Hilsen Bestyrelsen 


