
Referat af bestyrelsesmøde i A/B Søndermarksvænget 

 
 

Onsdag den 1. juni 2016 kl. 19.00 

Tilstede: Conny, Kasper, Bent, Jakob, Anette 

Pkt. Emne: 
1 Underskrift af referat 

  Referat fra bestyrelsesmødet den 03.05.2016 er blevet underskrevet 

2 Generalforsamling 2016 

 Beslutning/opgaver fra Generalforsamlingen: 

 Parkering v/Conny – Vores advokat kunne ikke hjælpe – så nu er vi gået i gang med en 

ny direkte dialog med kommunen. 

 Nyt elektronisk nøglesystem v/Kasper – Der er sat møde op med Bagger låse, som 

anbefaler Salto låsesystem. Der fremskaffes oplæg på alternativt system – til 

sammenligning.  

 Ændring af varmeforløb i 52 v/Conny:  Information omdelt til beboerne i 52.  

Den 7 juni gennemgår Alm & Thomsen lejlighederne for registrering af nuværende 

forløb og placering af rør og varme apparater. Der beregnes radiator størrelse, korrekt 

placering og der indtegnes ny placering for apparater, stigstrenge, reetablering m.m. til 

udbudsmaterialet som skrives og sende ud ultimo juni. Tilbud forventes at foreligge 

primo august, hvor vi vælger entreprenør. Arbejdet forventes at gå i gang omkring 18-

20 august 2016.  

 

 Ny revisor -  

 Rensning af udluftningskanaler afventer rapport af gennemgang fra firmaet. 

  

Beboergrupper: 

 Fibernet – v/ Grethe Holse 

 Cykelskure – v/ Susanne Landorph 

 Gavl isolering – v/ Susanne Landorph 

3 Opgaver generelt (nye øverst) 

  Køb af vaskemønter med MobilePay v/Conny. Konto er oprettet og vi forventer det 

igangsat inden for kort tid. 

4 Forsikringssager 

  Brug af fællesvaskerierne: Foreningens forsikring dækker ødelagt tøj – hvis der opstår 

en teknisk fejl på vaskemaskinen, ellers gælder samme regler som på offentlige 

vaskerier: Det er på eget ansvar når der vaskes. Alternativt kan man forhøre sig om 

dækning hos egen forsikring. 

5 Vicevært 

  Anders sørger for indkøb af nye havemøbler. De gamle gik på pension i 2015. 

6 Administrator 

  Intet nyt 

  

7 Økonomi – kvartals og halvårs regnskaber 

  Lejestigning på kælderrum og garager: Gennemført pr 1 maj 2016 – for nogle beboere 

er det med opkrævning bagud pr. 1. juni 2016.   

  

8 Eventuelt 

  Henrik Petersen er udtrådt af bestyrelsen pr. 1. juni 2016, han har sat sin lejlighed til 

salg – og anmodede om at udtræde øjeblikkelig, da han primært opholder sig på sin 

nye adresse. 1. suppleant Anette Erenbjerg er indtrådt i bestyrelsen med øjeblikkelig 

virkning og har overtaget Henriks opgave som forsikringers ansvarlig. 

 Bestyrelsen takker til Henrik for indsatsen gennem de sidste 1,5 år.  
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9 Næste B- møde og kontorvagter 

 Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 29 juni 2016 

 

Kontor vagt: 

Onsdag den 08 juni – Bent 

Onsdag den 15 juni – Jakob 

Onsdag den 22 juni – Kasper 

Onsdag den 29 juni – Conny & Anette 

10 Lejlighedssalg – nyeste øverst: 

  

Azaleavej 5, st. mf. 

Sælger: Henrik Petersen 

Køber: 

Overtagelse: 1 september 2016 

Andelshaver har selv indstillet en person 

Lejligheden er slået op på internliste 

 

SOLGT: 

Azaleavej 12, st. th.  

Sælger: Runar  

Køber:  Ana Louisa B de Carvalho E Silva 

Overtagelse: 1. August 2016  

 

Azaleavej 13, st. th. 

Sælger Ellen Trane Nørby  

Overtagelse: 1. juni 2016  

Køber:   

 

SOLGT: 

Azaleavej 1, 1. dør 1  

Sælger: Sabine og Finn Lundquist  

Overtagelse. 1. juni 2016  

Køber: Michel Emil Lillebo & Isabelle Hangaard Jensen 

 

SOLGT  

Sdr. Fasanvej 52, 1 mf.  

Sælger Jytte Lundberg  

Overtagelse 1. maj 2016  

Køber: Sabine & Finn Lundquist 

 


