
Referat af bestyrelsesmøde i A/B Søndermarksvænget 

 
 

Onsdag den 4. januar 2016 kl. 19.00 

Tilstede:  Conny, Kasper, Søren, Anette 

Fravær:   Jakob  

Referent: Anette 

 

Pkt. Emne: 
1 Godkendelse af referat:  

  Referat fra bestyrelsesmødet den 06.12.2016 blev godkendt og underskrevet 

 

2 Generalforsamling 2016: 

 Beslutning/opgaver fra Generalforsamlingen: 

 Parkering v/Conny – Ingen advokat vil tage sagen. Den er for lille og for specifik?   

 Nyt elektronisk nøglesystem - v/prisoverslag præsenteres på GF 

 Ændring af varmeforløb i 52 v/Conny – Nyt oplæg inkl.pris præsenteres på GF  

 Ny revisor v/Conny – vi tager hånd om dette i 2017 

 Rensning af udluftningskanaler – Ikke nødvendigt iflg. den gennemgangsrapport der er 

udarbejdet 

 Beboergrupper: 

 Fibernet – v/ Grethe Holse – forslag på GF 

 Cykelskure – v/Susanne Landorph – gruppen nedlagt 

 Gavl isolering – v/Susanne Landorph- Gruppen fremlægger på GF – der kan kun isoleres 

på gavle uden vinduer => ca. 9 lejligheder vil få glæde af det.  

  

Generalforsamling 2017 afholdes mandag den 30 januar 

 

3 Opgaver generelt (nye øverst) 

  Køb af vaskemønter med MobilePay v/Conny – problemet med kortet er endeligt løst. 

Mobilepay aftalen erpå palds. Der kommer mere information på GF 

  

4 Forsikringssager 

  Ødelagt vasketøj – forsikringssag pågår fortsat – og der er igen rykket for svar 

 Utæt taghætte og deraf følgende vandskade i nr. 13 – meldt til forsikring og der følges op 

igen 

  

5 Vicevært 

  Der står stadig sko og andet på trappen – med risiko for at falde over det for alle 

der træder ind i en mørk opgang. Derudover er det også FORBUDT i henhold til 

brandvedtægterne. 

 Isolering af loft i skralderum nr. 1 er gennemført 

 Der investeres i lys på de mørke sider af vores ejendomme 

  

6 Administrator 

  Indkaldelse til GF vil være ude senest den 16. januar 

  

7 Økonomi – kvartals og halvårs regnskaber 

   

8 Eventuelt 

  De sidste rester af kirsebærtræet ud for 11-13 fjernes i løbet af uge 2. Det blev forsøgt at 

lade en beskåret del af det gamle blive, til det nye var vokset op, men det viste sig at 

være mere angrebet af svamp end antaget, så derfor skal det nu fældes helt. 

 
 

  



Referat af bestyrelsesmøde i A/B Søndermarksvænget 

 
 

9 Lejlighedssalg – nyeste øverst  

 Sdr. Fasanvej 52, 3. sal, dør 1 

Overtagelse pr. 1. marts 2017 

Sælger: Daniel Kaarsberg og Emilie Strandberg  

Afventer ekstern liste (svarfrist 8. januar) 

 

Azaleavej 3, 1. th 

Sælger: Frederiksberg kommune 

2 interesserede fra intern liste 

10 Næste bestyrelsesmøde og kontorvagter 

 Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 25. januar 2017 

 

Kontor vagt: 

Onsdag den 11. januar – Jakob 

Onsdag den 18. januar – Conny 

Onsdag den 25. januar – Anette 

Generalforsamling mandag d. 30. januar 

Konstituerende bestyrelsesmøde tirsdag d. 31. januar 

 


