
Referat af bestyrelsesmøde i A/B Søndermarksvænget 

 
 

Onsdag den 2. november 2016 kl. 19.00 

Tilstede: Conny, Jakob, Anette 

Afbud   : Kasper, Søren 

Referent: Anette 

 

Pkt. Emne: 
1 Godkendelse af referat:  

  Referat fra bestyrelsesmødet den 21.09.2016 blev godkendt og underskrevet 

 Referat fra bestyrelsesmødet den 17.08.2016 - afventer underskrift 

2 Generalforsamling 2016: 

 Beslutning/opgaver fra Generalforsamlingen: 

 Parkering v/Conny – afventer svar fra advokat – om ejerforhold og kontakt.   

 Nyt elektronisk nøglesystem v/Kasper –afventer  

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

 Ny revisor v/Conny – Det bliver for 2018 

 Rensning af udluftningskanaler – Gennemgang har vist der ikke er behov -   

 Beboergrupper: 

 Fibernet – v/Grethe Holse – oplæg er modtaget – til GF  

 Cykelskure – v/Susanne Landorph – Ingen information 

 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: Problemer med at få simkort, da udbydere kun 

kan knyttes til et betalingskort nummer – ikke et kontonummer. Der arbejdes på løsning 

4 Forsikringssager 

  Ødelagt vasketøj – forsikringssag pågår  

 Datea har solgt deres forsikrings portefølje til Tryg pr.1/12 – med 1,5 måneds varsel. Vi er 

steget 31.000 kr. i årlig præmie, forhøjet selvrisiko med 20.000 pr. skade og øvrige vilkår er 

stærkt forringet. På trods af at vi har dokumenteret forbedrings tiltag der har nedsat VVS 

skaderne med over 200.000 om året, har Willis ikke været i stand til at forhandle bedre 

vilkår med Tryg – og på den meget korte tid har de kun nået at spørge Codan som alternativ 

selskab og uden bedre resultat. Bestyrelsen overvejer kontakt til andre mæglere og 

forsikringsselskaber, da vi mener risikoen ved at ligge i porteføljen er for stor når/hvis 

administrator igen om et år sælger til nyt selskab der yder bedre returprovision. 

5 Vicevært 

  Intet nyt 

6 Administrator 

  Varmeafregning blev afregnet med oktober-huslejen  

 Vandafregningen er rettet og afregnet med november huslejen. 

7 Økonomi – kvartals og halvårs regnskaber 

  RD lånet er omlagt til lavere rente og lavere ydelse. Ca 100.000 mindre p.a.  

 Valuarvurdering er modtaget - og vi er steget igen år til nu 169. mill Vurd. Er lagt på 

hjemmesiden 

8 Eventuelt 

  Vaskemønter skal købes og afhentes i kontortiden. Kontanter der lægges i 

postkasse eller andre steder til Anders, er på eget ansvar og vil IKKE blive erstattet 

ved  bortkomst 

 Kirsebærtræet ved Az 11-13. Svampesygdom og nedfaldsfare af de store grene ud over stien 

gør at vi desværre skal af med det gamle træ. Pga svampe sygen har det kun har 2-5 års 

levetid tilbage. Vi får plantet et nyt, i størst mulig højde (3-4 meter). Hvis det er muligt og 

træet ikke er alt for ødelagt, vil gartneren lade stammen af det gamle træ stå med en lille 

krone, indtil det nye er vokset til om et par år.  

 På hjemmesiden kan man læse mere om træets tilstand.  
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9 Lejlighedssalg – nyeste øverst  

 PT ingen lejligheder til salg 

 

10 Næste bestyrelsesmøde og kontorvagter 

 Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 7. december 

 

Kontor vagt: 

Onsdag den 9. november – Jakob 

Onsdag den 16. november – Anette  

Onsdag den 23. november – Kasper 

Onsdag den 30. november – Conny 

Onsdag den 7. december – Jakob 

 


