
Referat af bestyrelsesmøde i A/B Søndermarksvænget 

 
 

Onsdag den 21. september 2016 kl. 19.00 

Tilstede: Conny, Jakob, Anette 

Pkt. Emne: 
1 Godkendelse af referat:  

  Referat fra bestyrelsesmødet den 29.06.2016 blev godkendt og underskrevet 

 Referat fra bestyrelsesmødet den 17.08.2016 blev godkendt - afventer underskrift 

 

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 – tilbud modtaget og vi afventer endelig pris fra 

leverandører 

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

informeret 

 Ny revisor v/Conny 

 Rensning af udluftningskanaler – afventer 

 Beboergrupper: 

 Fibernet – v/ Grethe Holse 

 Cykelskure – v/Susanne Landorph 

 Gavl isolering – v/Susanne Landorph- Der er afholdt flere møder. Ingen referater til 

orientering  

 

3 Opgaver generelt (nye øverst) 

  Køb af vaskemønter med MobilePay v/Conny – afventer at mobilnummer kan knyttes til et 

kortnummer 

 

4 Forsikringssager 

  Ødelagt vasketøj – forsikringssag pågår 

 Datea har indgået aftale med Tryg og vores vilkår er dermed stærkt forringet. Bestyrelsen 

har anmodet Willis (vores forsikringsmægler) om at indgå i forhandling med Tryg om bedre 

vilkår – og samtidig scanne markedet for alternativer. 

  

5 Vicevært 

   Lugt gener i fyrkælderen under nummer 3. Kloakmand er sat på sagen.  

  

6 Administrator 

  Varme- og vandafregninger er sendt ud. Desværre var der fejl i vandafregningen. Datea 

retter fejlen og der kommer korrigeret afregninger ud snarest. 

 

7 Økonomi – kvartals og halvårs regnskaber 

  Bestyrelsen ser på mulighederne for fordelagtig omlægning af nuværende lån til lavere rente 

og besparelse på ydelsen.  

  

8 Eventuelt 

  Pga. mange reparationer og beskadigelse af vasketøj, er det besluttet at købe ny 

vaskemaskine til nr. 7-9 

 Loft over skralderum i nr. 1 kulde- og lydisoleres. Anders følger op på håndværkeren.   

 Datea er gået over til elektroniske underskrifter af salgs- og købs dokumenter. Kommende 

andelshavere vil fremover blive anmodet om at møde op personligt i kontorets åbningstid. 

Derefter kan bestyrelsen e-signere dokumenterne. Jf vedtægternes § 13. Overdragelse.  

 
 

9 Lejlighedssalg – nyeste øverst  

 PT ingen lejligheder til salg 



Referat af bestyrelsesmøde i A/B Søndermarksvænget 

 
 

 

10 Næste bestyrelsesmøde og kontorvagter 

 Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 19. oktober 

 

Kontor vagt: 

Onsdag den 28. september – Jakob 

Onsdag den 05. oktober – Anette 

Onsdag den 12. oktober – Kasper 

Onsdag den 19. oktober – Conny 

 

 


