
Referat af bestyrelsesmøde i A/B Søndermarksvænget 

 
 

Onsdag den 3. maj 2016 kl. 18.00 

Tilstede: Conny, Bent, Jakob, Søren 

Pkt. Emne: 
1 Underskrift af referat 

  Referat fra bestyrelsesmødet den 30.03.2016 er blevet underskrevet 

2 Generalforsamling 2016 

 Beslutning/opgaver fra Generalforsamlingen: 

 Parkering v/Conny. 

Vores advokat mener ikke vi kan gøre noget. Brevet kan læses på vores hjemmeside 

under ”Parkering -> Brev fra advokat Jakob Busse - Ekspropriation af fællesvej.pdf” 

Bestyrelsen har besluttet selv at gå videre - Conny tager fat i Frederiksberg kommune 

og forsøger at få en forhandling i gang omkring frikøb. 

Nyt elektronisk nøglesystem v/Kasper - Pågår 

 Ændring af varmeforløb i 52 v/Conny – Kontrakt oplæg fra A&T underskrevet. - 

 Ny revisor - Pågår 

 Rensning af udluftningskanaler v/Bent. Afventer rapport - Pågår 

 

Beboergrupper: 

 Fibernet – v/ Grethe Holse 

 Cykelskure – v/ Susanne Landorph 

 Gavl isolering – v/ Susanne Landorph  

3 Opgaver generelt (nye øverst) 

  Køb af vaskemønter med MobilePay  Conny er i gang med at få det oprettet  

 Problem med dørtelefoner i forskellige opgange – Hyletoner m.m. er ordnet de fleste 

steder. 

  

4 Forsikringssager 

   

5 Vicevært 

  Bortkomne vaskelåse og tilhørende nøgler, står for andelshavers egen regning, så husk 

nu at passe dem, de er ret dyre. 

Vaskelås m. 2 nøgler 547,- kr. 

Moms                       136,75 kr. 

Levering                     68,- kr. 

I alt                          751,75 kr. 

6 Administrator 

   

7 Økonomi – kvartals og halvårs regnskaber 

  Lejestigning på kælderrum og garager - Varsling breve udsendt stigningen træder i 

kraft ved opkrævning 1/5.  

8 Eventuelt 

  Vigtigt ved ombygning af Køkken og Bad – Der er uploadet et dokument til vores 

hjemmeside under punktet ”Vedtægter & reglement”, hvor der kan læses om hvilke 

regler der gælder - ” Regler for ansøgning om byggetilladelse til lejligheder” 

9 Næste B- møde og kontorvagter 

 Bestyrelsesmøde onsdag den 01 juni 2016 

 

Kontor vagt: 

Onsdag den 04 maj – Lukket 

Onsdag den 11 maj – Bent 

Onsdag den 18 maj – Jakob 

Onsdag den 25 maj – Kasper 

Onsdag den 01 juni – Henrik 

  

http://www.azaleavej.dk/media/3681/regler-for-ansoegning-om-byggetilladelse-til-lejligheder.pdf
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10 Lejlighedssalg – nyeste øverst 

  

Azaleavej 12, st. th. 

Sælger: Runar  

Overtagelse: 1. August 2016  

Ingen henvendelser: Internt opslag /ekstern liste 

Solgt - egen anbefaling 

 

Azaleavej 13, st. dør 1 

Sælger Ellen Trane Nørby  

Overtagelse: 1. juni 2016  

Ingen henvendelser: Internt opslag, udbudt på ekstern liste 

 

Sælger:  

Azaleavej 1, 1. dør 1 

Sælger: Sabine og Finn Lundquist 

Overtagelse. 1. juni 2016 

Ingen henvendelser: Internt opslag, udbudt på ekstern liste 

Sat i fri salg  

 

SOLGT 

Sdr. Fasanvej 52, 1 MF:  

Sælger Jytte Lundberg  

Overtagelse 01. maj 2016 

Køber: Sabine og Finn Lundquist  

  

 


