
Referat af bestyrelsesmøde i A/B Søndermarksvænget 

 
 

 

Onsdag den 1. februar 2017 kl. 19.00 

Tilstede:  Conny, Mads, Alice, Jakob, Sabine og Anette 

Fravær: 

Referent: Anette 

 

Pkt. Emne: 
1 Godkendelse af referat:  

  Referat fra 4.1.2017 afventer én underskrift   
 

1a Bestyrelsen konstituerer sig: 

 Formand, Viceværtansvarlig – Conny 

 Næstformand, Webansvarlig – Jakob 

 Referent – Alice 

 Kasserer – Anette 

 Forsikring – Mads 
 

2 Generalforsamling 2017: 

  

 Bestyrelsen gennemgik på mødet en lang række punkter fra Generalforsamlingen – vi afventer referatet 
fra Datea hvorefter det på opslaget her vil blive noteret hvilke beslutninger, der arbejdes videre med i 
det kommende år 

  

3 Opgaver generelt (nye øverst) 

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

Mobilepay aftalen er på plads – vi mangler at få indkøbt SIM-kort 

  

4 Forsikringssager 

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

 

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. 

  

6 Administrator 

  Afventer udsendelse af referat fra Generalforsamling 2017 

  

7 Økonomi – kvartals og halvårs regnskaber 

   

  

8 Eventuelt 

  Bestyrelsen vil arbejde med procedurer i forbindelse med salg af lejligheder – el-, vvs-

rapporter o.lign. 

  

 
 

9 Lejlighedssalg – nyeste øverst  

  

Sdr. Fasanvej 52, 3. sal, dør 1 

Overtagelse pr. 1. april 2017 

Sælger: Daniel Kaarsberg og Emilie Strandberg  

Køber: Tonni Christensen 



Referat af bestyrelsesmøde i A/B Søndermarksvænget 

 
 

 

 

Azaleavej 3, 1. th 

Sælger: Frederiksberg kommune 

Afsættes på intern liste – der rykkes for afklaring hos Datea 

 

10 Næste bestyrelsesmøde og kontorvagter 

 Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 1. marts 2017 

  

Kontor vagt: 

Onsdag den 8. februar – Jakob (Alice) 

Onsdag den 15. februar – Conny (Mads)  

Onsdag den 22. februar – Anette (Alice) 

Onsdag den 1. marts – Jakob (Mads) 

 

 


