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Aftenens Program

• Velkomst

• Valg af ordstyrer

• Års beretning v/formanden

• Forelæggelse af årsregnskab

• Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget 

• Forslag

• Valg til bestyrelsen

• Eventuelt

• Tak for i aften

Sådan gik året - 2016



Bestyrelse:

Conny : Formand – primær kontaktperson til administrator

Kasper : Næstformand og kasserer

Jakob   : Web og mail ansvarlig

Anette :  Referent og forsikringsansvarlig

Kontakt person for vicevært

Kasper og Conny

Suppleant: Søren

Fratrådt i perioden: Henrik og Bent



Valuarvurdering

Kr. 169.500.000
(kr. 154.000.000)

Maksimal værdi af andelskronen:
108,50
(96,30)
(89,71) 

Salg af andele

5 (+2) salg i 2016
Heraf 1 intern rokering

Pt.: Ingen andele til salg.

Andels lejlighed

Offentlig 2015 uændret
122.000.000



Vicevært:

Hurra for Anders: 
• Vores flotte udearealer er genoprettet. 

Anders store arbejde med genopretning og -
plantning af gangarealer, plæner, bede og 
buske i 2015, gav den store gevinst henover 
2016. 

Udfordringer for Anders:
• Det er en stadig kamp mod fodtøj og klapvogne i  opgangene. Det sviner og er i vejen for 

den daglige trafik og rengøring. Hvad skal jeg snart gøre?  

• Der henstår stadig en del gamle punkterede cykler som ikke har været flyttet på - de 
sidste 8 år både i cykelkældre og skur, på trods af årlig anmodning om oprydning. 

Hjælp søges til Anders:
• Vi søger 2-3 stærke frivillige (yngre mænd?) til at rykke en lille 

sten. En lastbil har påkørt og rykket stenen på hjørnet.                
Anders søger hjælp til at få rykket på plads igen.



Forsikring

Indbrud 2016:
• Et enkelt indbrud i garage – uden tyveri. 

Nyt forsikringsselskab(er) 
• Datea har indgået aftale med Tryg,  og andre på deres kollektive forsikringsportefølje:
• Præmiestigning på kr. 30.000
• Selvrisiko pr. skade kr. 5.000   (undtaget glas)
• Sky-og tøbrud: Begrænset dækning maks. 60% på vandsugende bygningsdele og materialer. 

Løsøre skal være placeret min. 40cm over gulvniveau på fast ikke vandsugende materiale 

Udfordringer på service fra vores forsikringsmægler:
• Kort varsel (1måned) på accept af ændring af forsikringsselskab.
• Manglende alternative tilbud ved ændringen
• Meget lang ekspeditions tid på mindre skadessag, har vi måtte rykke en del.



Katte tilladelse
• 2 Registreret  

• Ingen nye

Hunde tilladelse
• 1 ny registreret som fast besøgshund 

• 1 Fraflyttet

• 1 afslag pga rase

• I alt 10 hunde registreret

Øvrige
Administrator:
• Alle ventelister administreres af Datea

• Opslag (intern) administreres af 
bestyrelsen

Ejendommen:  
•Ny vaskemaskine i nr. 3 + 10-14. 
•Udendørs kontakter til vores julelys
•Forebyggende ved merbelysning ved 7-9
•Ledigt uderum i 52
•MobilePay til vaskemønter 

Husdyrhold:

Omlægning af RD lån: 
•Lavere fast rente.
•Årlig besparelse ca. 35.000

Kontor – administration:
• Electroniske lejlighedsmapper 



Ekspropriation af vejareal:

• Kommunen har fundet ejer af skøde 
(arvingen)

• Ekspropriationen er endelig

• Ikke finde en advokater som vil 
påtage sig sagen

Opgaver vedtaget på GF 2015

Gennemgang af udluftningskanaler:

• Konstateret 6 utætte hætter 

• Test rens hos en enkelt beboer med  
– kanal uden sug: Ingen egentlig 
effekt

• Anbefaling: Støvsug kanalen med 
mellemrum nedefra..

Før

Efter



Omlægning af varmerør oplæg GF 
2016: 

• Flyt af indeliggende radiatorer til 
ydervægge under vinduer - omlægning af 
rørføring.

• Prisoplæg kr. 350.000

• Individuel lejlighedsgennemgang marts 
2016. 

• Udbudsrunde til 3 større VVS firmaer –

• Isolering og genopretning af skunkrum og 
vindueskarme: Ekstra 150.000 – 175.000kr.  

• Samlet pris pr ejendom: 525.00 + moms 

• Projektet sat på hold pga budget 
overskridelsen – og tages med på GF 2017

Opgaver vedtaget på GF 2016 fortsat..

Nye låsesystemer:

Oprindelig oplæg: 
• Systemnøgler - kopieres med tilladelse.  

Montering af systemlås på 23 indgangs-
døre og 3 x93 stk. nøgler.  Pris  88.000 kr. 

• Låsespecialisten/ADB: Elektronisk briklås  
Pris  88.000.

• BEKEY: Elektronisk system via app. Er 
installeret på alle hoveddøre: Ældre 
plejen, Reklamer, Årstidens  m.fl. Pris: 
101.000 kr. + abb. Pa. 4.800 kr

Alternativ forslag:
• Bagger Låse & Alarm (Sikring Danmark):  

Elektronisk briklås . Pris 137.000 kr. + 
ekstra for opsætning af el ved kælderdøre 
. Ingen abonnement

• Bestyrelsen anbefaler at projektet stoppes 
– da merværdi og pris ikke hænger 
sammen på de elektroniske løsninger. 



2016: 
Port telefoner udskiftning af el-anlæg  kr.   200.000
Ikke gennemført

2017
Maling af yderdøre  og ydre kælderdøre  kr.     40.000
Renovering af varmecentraler (delvist foretaget 2014)  kr.    800.000

2018
Udskiftning af ejendommens fælles elinstallationer:
Stikledninger, hovedbly, ejendomstavler, hovedledninger. 
Installationer og belysning på fællesområder, terræn og opgange Kr. 1.700.000

Renovering af hovedtrapper (1 opgang pr år - løbende) Kr.     140.000 

Vedligehold:

10 års planen 2013 til 2022



Farvel til et gammelt vartegn:

Kirsebærtræet ved 7-9
• Nedfaldsrisiko af “hule” grene

• Svampe sygdommen havde bredt sig til hele træet.

• Nu må vi følge det lille ny som er sat.



Det var året 2016

Velkommen til  2017 – et nyt og spændende år i

A/B Søndermarksvænget

Hilsen Bestyrelsen



Forslag for 2017 fortsat…

.Omlægning af varmeinstallationer: 

• Flyt af indeliggende radiatorer til ydervægge under vinduer - varierer ift lejlighedstyper
• Flytning af stigstrenge
• Isolering af skunkrum 
• Genopretning:

• Karme ved skunkrum
• Luk af huller i gulve

• Samlet pris pr ejendom: 525.00 + moms 
• 3 forskellige VVS-firmaer i underhåndsbud (konkurrence). 
• Udførsel tager ca. 4-5 uger pr. blok. 
• Registrering er foretaget Juni  2016
• Udførsel maj/juni 2017 – efter varmesæsonen

Oplæg med start 52 – var pga forebyggelse for skimmel..





Udluftning – Varme – Skimmel

Efter fjernelse af tapet

Teknologisk institut 2010 – Hussvamp laboratoriet 2016: 
•Hyppig udluftning  (fuldt åbne vinduer med gennemtræk  - ca. 5 minutter 2-
3 gange dagligt.
•Fornuftig opvarmning af værelset
•Fri ventilering foran ydermurene
•Der må IKKE tørres tøj eller lignende i lejligheden

Frederiksberg kommune:
•Ejer har ansvar for at få det fjernet og dokumenteret ved efterprøver 
•Foreningen har opgaven  - andelshaver får regningen:

•Udgift pr.  lejlighed 2010 : kr. 80. 000 ( 2 lejligheder 160.000)

•Udgift pr.  lejlighed 2015 : kr. 50.000  (1 lejlighed –pris anslået)

•Hårdest ramt er opgang  52 

Forslag til afhjælpende løsning:
•Flytning af radiatorer til under vindue – (Er pt. placeret ved fjerneste væg)
•Korrekt dimensionering af pladeradiatorerne
•Teste det af i hårdest ramte ejendom

•Byggelovens §14 stk 1 o g § 17 stk.1.

Før fjernelse af tapet

Efter fjernelse af tapet



Bestyrelsens forslag 2017

Renovering af opgange:
Maling:

•Lofter
•Vægge 
•Trapperne: vanger, stødtrin, balustre,

Inklusive slibning og forbehandling: Pris   435.000 kr. Tilbud A
… plus slibning og lakering af døre: Pris   735.000 kr.  Tilbud B

Udskiftning af linoleum: 
Inklusive fjernelse, bortskaffelse og klargøring: Pris   261.000 kr. Tilbud A
Samme Pris   263.000 kr. tilbud B
Maks Pris   998.000 kr. Tilbud B

11 nye yderdøre samme stil incl. glasparti: 
• Bedre sikret mod uvedkommende på opgangene
• Mindre træk og kulde også i lejlighederne
Bud incl. genmontering af tlf. tavler: Pris:   475.000 kr. telefonisk 

En samlet entreprise: Pris:1.473.000 kr
Beløbene er excl moms



Forslag for 2017 fortsat…

.Vedtægtsændring for udlejning :

• Boligretten kan tilsidesætte tidsbegrænsningen hvis ikke den er tilstrækkeligt begrundet i 
udlejers forhold. 

• En tilsidesættelse giver lejer fuld lejer ret jf lejeloven: Bytteret til anden lejelejlighed, lejer 
kan kun sættes ud ved salg. 

• Ventetid på at komme i boligretten er 1,5 til 2 år
• Eksklusion af andelshaver for ikke at bebo lejligheden jf. vedtægterne – kræver 

domsafsigelse.
• 2 års regel gælder kun fremleje – (lejelighed hvor udlejer selv er lejer) .. 
• For at kunne benytte tidsbegrænset lejeaftale kræves ”særlig god grund” .
• ABF anbefaling


