
Referat af bestyrelsesmøde i A/B Søndermarksvænget 

 
 

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.00 

Tilstede: Conny, Henrik, Bent, Jakob, Søren 

Pkt. Emne: 
1 Underskrift af referat 

  Referat fra bestyrelsesmødet den 17.02.2016 er blevet underskrevet 

2 Generalforsamling 2016 

 Beslutning/opgaver fra Generalforsamlingen: 

 Parkering v/Conny, der afventes svar fra advokat, om det er en mulig sag. 

 Nyt elektronisk nøglesystem v/Kasper, pågår 

 Ændring af varmeforløb i 52 v/Conny, Der indhentes tilbud fra 3 VVS firmaer. 

 Ny revisor – Der indhentes tilbud fra 2 forskellige revisionsfirmaer. 

 Rensning af udluftningskanaler v/Bent og Anders, pågår 

 

GF Referat og årsrapport er godkendt. Lægges på hjemmesiden, når det er retur fra 

administrator. 

 

Beboergrupper: 

 Fibernet – v/ Grethe Holse 

 Cykelskure – v/ Susanne Landorph 

 Gavl isolering – v/ Susanne Landorph 

3 Opgaver generelt (nye øverst) 

  Dørtelefon i nr. 7 og 52  hyler.  Anders arbejder på en løsning.  

 Smårettelser og opdateringer af dokumenter på hjemmesiden pågår v/ Jakob 

4 Forsikringssager 

   

5 Vicevært 

   

6 Administrator 

  Årsregnskab og referat fra generalforsamlingen modtaget. 

7 Økonomi – kvartals og halvårs regnskaber 

  Der ses på muligheden for at der kan købes vaskemønter med Mobile Pay. v/Conny 

 Garager og kælderrum får en mindre lejestigning på ca. 12% - da de ikke blev 

reguleret ved sidste huslejestigning.  

8 Eventuelt 

  Naboejendom: Fælles storskraldsløsning er opsagt – og dermed har naboejendommen 

ikke længere adgang til vores storskralds rum. Nøgle er inddraget. 

 P pladsen i gården: Her gælder samme reglerne som for garagerne – det er lejer af P-

pladsen som må parkere på stedet – IKKE andre. 

 Indbrud: Kælder Az. 7-9 havde indbrud den 25/3 tidlig morgen. Det blev spottet af 

Bent, som tilkaldte Jakob. Sammen fik de fat i politiet, fotograferet tyvens bil og 4 

timer senere var tyvekosterne tilbage hos retmæssig ejer. Tyven får en alvorlig snak 

med ordensmagten – og vi håber det er slut med indbrud. 

 Yderdørene ekstra sikres nu med endnu en metalskinne. Bestyrelsen har gjort 

opmærksom på at det også visuelt skal være i orden. 

9 Næste B- møde og kontorvagter 

 Bestyrelsesmøde tirsdag den 03 maj 2016 

 

Kontor vagt: 

Onsdag den 06 april – Bent 

Onsdag den 13 april – Henrik 

Onsdag den 20 april – Jakob 

Onsdag den 27 april – Kasper 
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10 Lejlighedssalg – nyeste øverst 

  

Azaleavej 13, st. dør 1 

Sælger: Ellen Trane Nørby  

Overtagelse: 1. juni 2016  

Køber: 

 

Azaleavej 1, 1. dør 1 

Sælger: Sabine og Finn Lundquist 

Overtagelse 1. juni 2016 

Opslået ekstern via DATEA 

 

Sdr. Fasanvej 52, 1 MF:  

Sælger Jytte Lundberg  

Overtagelse 1. maj 2016 

Køber: Sabine og Finn Lundquist 

 

SOLGT 

Azaleavej 14, 2. tv. 

Sælger: Toke Flyger 

Overtagelse 1. marts 2015 

Køber:  

  

 


