
Referat af Bestyrelses møde i A/B Søndermarksvænget 

 
 

Onsdag den 01. Marts 2017 kl. 19.00 

Tilstede: Conny, Jakob, Sabine, Mads, Alice 

Fravær: Anette 

Referent: Alice 

Pkt. Emne:  
1 Referat fra bestyrelsesmødet den 01.02.2017 blev godkendt og underskrevet  

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Sabine er indtrådt i bestyrelse, i stedet for Anette der desværre er trådt ud 

grundet personlige årsager. 

 

 

2 Generalforsamling 2017 

Beslutning/opgaver fra generalforsamlingen:  

 Ny revisor v/Conny – undersøges i løbet af 2017 

 Fibernet – v/Grethe Holse. Bestyrelsen: Som oplyst på GF har 

foreningens ingen interesse at indgå kontrakt med en internet leverandør, 

da vi dermed vil afgive det ejerskab vi i dag har over ledningsnettet i 

ejendommen.  

 Maling af opgange, inkl. skift af linoleum 

 Tilbagebetaling af deponerede beløb – medtages på ekstraordinær GF 

 Isolering af lejligheder over garager i nr. 10, 12 og 14 

 Overdækning af containerplads – ingeniør firma beregning 

 Regler om udlejning – vs. tidsbegrænset lejekontrakt 

 

Arbejdsgrupper: 

 Opgangene (Jerry, Peter, Bjørn, Conny) 

 Isolering af loft i garager i nr. 10, 12, 14 v/Sabine 

 Varmeforløb (Henriette, Anne og Anette) 

 Overdækning af containerplads /Conny 

 

Indkaldelse til ekstraordinær GF: 

 Der afholdes ekstraordinær GF i begyndelsen af april – Datea indkalder: 

 Valg af ny formand – da nuværende fraflytter. 

 Valg af suppleant -  Sabine er indtrådt i bestyrelsen  

 Vedtægtsændring: Regler om udlejning – vs. tidsbegrænset husleje 

 Vedtægtsændring: Tilbagebetaling af deponerede beløb – og stop for 

fremtidig opkrævning 

 

 

3 Opgaver generelt (nye øverst) 

 Køb af vaskemønter med MobilePay – Conny/Jakob køber SIM-kort. 

 

4 Forsikringssager 

 Mindre loftsskade pga. udsivning af vand i nr. 52. Kommer under 

garantiordningen – da fritliggende rør ikke dækkes af forsikringen.  

 Installationerne i 52 gennemgås med Øens VVS og Alm&Thomsen 

Rådgivende Ingeniører i uge10. 

 

 

5 Vicevært 

 Redskabsskuret bag storskraldsrummet får en mindre udvidelse – da vi 

mangler plads til maskinel og vintersalt m.m. 

 

 

6 Administrator 

 Referatet fra GF foreligger til godkendelse af bestyrelsen. Datea sender 

ud i løbet af uge 10.     

 

7 Økonomi – kvartals og halvårs regnskaber 

 Årsberetning for 2015/2016 er underskrevet og lagt på hjemmesiden 
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8 Eventuelt 

 Der er indkøbes ny printer til kontoret – den gamle har givet op. 

 Kontanter der lægges i foreningens postkasse er helt på eget ansvar. 

Bestyrelsen kan og må ikke erstatte bortkomne beløb heller ikke i form af 

vaskemønter.  

 
 

 

9 Lejlighedssalg – nyeste øverst: 

 

Sdr. 52, 2 sal dør 3 

Overtagelse 1. maj 2017 

Sælger: Conny Arvidsson   

Køber: Anne Fritzner 

 

Sdr. Fasanvej 52, 3. sal, dør 1 

Overtagelse pr. 1. april 2017 

Sælger: Daniel Kaarsberg og Emilie Strandberg  

Køber: Tonni Christensen 

 

AZ 3- 1.th. Frederiksberg Kommune  

Sælger: Frederiksberg Kommune 

Køber: Susanne Landorph    

 

 

10 Næste Bestyrelsesmøde: 

Den 29. marts 2017 

 

Kontorvagter: 

Onsdag den 8. marts – Alice 

Onsdag den 15. marts – Jakob (Sabine) 

Onsdag den 22. marts - Mads (Sabine) 

Onsdag den 29, marts - Conny 

 

   

   

 


