
Referat af bestyrelsesmøde i A/B Søndermarksvænget 

 
 

Onsdag den 17. august 2016 kl. 19.00 

Tilstede: Conny, Kasper, Anette 

Pkt. Emne: 
1 Underskrift af referat:  

Referat fra bestyrelsesmødet den 29.06.2016 – afventer underskrifter 

2 Generalforsamling 2016: 

Beslutning/opgaver fra Generalforsamlingen: 

 Parkering v/Conny – Efter kommunens velvillige tilbagemelding, er 

forespørgsel rettet til Advokat om at se på sagen igen.   

 Nyt elektronisk nøglesystem v/Kasper – ét tilbud modtaget og vi 

afventer tilbud fra alternativ leverandører 

 Ændring af varmeforløb i 52 v/Conny – Udskudt pga. økonomi – 

beboerne i opgangen er informeret 

 Ny revisor v/Conny 

 Rensning af udluftningskanaler – Gennemgangsrapport er udarbejdet 

 Beboergrupper: 

 Fibernet – v/ Grethe Holse 

 Cykelskure – v/Susanne Landorph 

 Gavl isolering – v/Susanne Landorph- Der er afholdt møde nr. 2   

3 Opgaver generelt (nye øverst) 

 Køb af vaskemønter med MobilePay v/Conny – afventer at de sidste 

praktiske foranstaltninger kommer på plads, formentlig kan købes 

vaskemønter med mobile pay senest medio september 

4 Forsikringssager 

 Ødelagt vasketøj – maskinen er repareret – der er rettet henvendelse til 

forsikringsselskab og vi afventer omkring karakteren af fejl på maskinen 

5 Vicevært 

 Ugeberetninger v/Kasper 

6 Administrator 

 Pamela har ferie til primo september 

 Afregning for vand og varme forventes sendt ud primo september. 

Datea beklager de 2 ugers forsinkelse. 

7 Økonomi – kvartals og halvårs regnskaber 

 Halvårs rapport (8 mdrs.) er lagt på hjemmesiden 

8 Eventuelt 

 Loft over skralderum i nr. 1, kulde- og lydisoleres. 

  

 Afløb på badeværelset: Koppen i afløbet skal tages op og 

renses for slam m.m. ca. hver anden måned, da der ellers 
opstår risiko for overløb. 

 

9 Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 21. september 

 

Kontor vagt: 

Onsdag den 24 august – Anette 

Onsdag den 31. august – Kasper 

Onsdag den 7. september – Jakob 

Onsdag den 14. september – Anette 

Onsdag den 21. september – Conny 

 

   



Referat af bestyrelsesmøde i A/B Søndermarksvænget 

 
 

10 Lejlighedssalg – nyeste øverst: 

 

SOLGT: 

Azaleavej 5, st. mf. 

Sælger: Henrik Petersen 

Køber: Anita Nielsen  

Overtagelse: 1 august 2016  

 

SOLGT: 

Azaleavej 12, st. th.  

Sælger: Runar   

Køber:  Ana Louisa B de Carvalho E Silva 

Overtagelse: 1. August 2016  

 

SOLGT  

Sdr. Fasanvej 52, 1 mf.  

Sælger Jytte Lundberg  

Overtagelse 1. maj 2016  

Køber: Sabine & Finn Lundquist 

  

 


