
Referat af bestyrelsesmøde i A/B Søndermarksvænget 

 
 

Onsdag den 29. marts 2017 kl. 19.00 

Tilstede:  Conny, Mads, Jakob, Sabine 

Fravær:   Alice, Kasper 

Referent: Jakob 

 

Pkt. Emne: 
1 Godkendelse af referat:  

  Referat fra bestyrelsesmødet den 01.03.2017 – Godkendt og underskrevet 

 Bestyrelsen sagde pænt tak for indsatsen gennem 7 år, til den afgående formand. 
  

2 Generalforsamling 2017: 

 Generalforsamling 2017 - Beslutning/opgaver fra Generalforsamlingen: 

 Ny revisor – undersøges i løbet af 2017 

 

Brug af indestående midler til værdiforbedrende tiltag: 

 Opgangene (Jerry, Peter, Bjørn) Fra bestyrelsen deltager Mads, der snares vil indkalde til 

møde i gruppen. 

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

Tilbud er blevet indhentet, og bliver vendt med Anders. 

 Varmeforløb (Henriette, Anne og Anette) Mads følger op på hvor langt gruppen er kommet 

 Overdækning af containerplads og udvidelse af redskabsskur. v/ Mads Der indhentes samlet 

tilbud på opgaven - i samarbejde med Anders. 

 

Arbejdsgrupper: 

 Opgangene (Jerry, Peter, Bjørn, Mads) 

 Varmeforløb (Henriette, Anne, Anette, Mads) 

 Overdækning af containerplads samt udvidelse af redskabsskur (Mads) 

 

Der er indkaldt til ekstraordinær GF den 6. april 2017 kl. 18:30 – 19:00 i 3-5 cykelkælder 

 Dagsorden  

o Valg af ny formand – nuværende fraflytter 1. maj 2017. 

o Valg af suppleant -  Sabine er indtrådt i bestyrelsen  

o Vedtægtsændring: Regler om udlejning – vs. Tidsbegrænset husleje 

o Vedtægtsændring: Tilbagebetaling af deponerede beløb – og stop for fremtidig 

opkrævning 

 

3 Opgaver generelt (nye øverst) 

  Køb af vaskemønter med MobilePay – indkøb af SIM-kort. v/Mads 

  

4 Forsikringssager 

  Pt. ingen forsikringssager 

  

5 Vicevært 

  MUS samtale er afholdt med Anders. 

 Konstatering af rotter – brev til kommune fra A&T   

 Der lægges pt jord på plænerne for at plane og hæve niveauet 

 Fliserne bag 7-9 skal fjernes – de er svære at holde og ligger ujævnt og skævt. Det ser ikke 

pænt ud. Der såes efterfølgende ræs på arealet  

  

6 Administrator 

  Referat fra generalforsamlingen er uploadet på hjemmesiden 

  

7 Økonomi – kvartals og halvårs regnskaber 

  Regnskaber 2015/16 og budget 1016/17 er uploadet på hjemmesiden 
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8 Eventuelt 

  Ny Printer –Jakob indkøber 

 Der er VVS gennemgang af hele ejendommen den 30. marts – for løse samlinger m.m. 

 Der skal indkøbes nyt navne skilt: ”A/B Søndermarksvænget”  til kældertrappen v/3 og5 

  

9 Lejlighedssalg – nyeste øverst  

  

Azaleavej 1, 2, dør 3. 

Sælger: Trine Olsen 

Overtagelse: 1/7-2017  

Opslået på internliste: 

 

Azaleavej 12, 2. tv. 

Sælger: Anne Fritzner  

Køber: Frederik Jensen 

Overtagelse 1. maj 2017  

 

Sdr. Fasanvej 52, 2 sal dør 3 

Sælger: Conny Arvidsson   

Køber: Anne Fritzner og Claus Højbjerg 

Overtagelse: 1. maj 2017 

Solgt via intern liste 

 

Sdr. Fasanvej 52, 3. sal, dør 1 

Overtagelse pr. 1. april 2017 

Sælger: Daniel Kaarsberg og Emilie Strandberg  

Køber: Tonni Christensen 

 

Azaleavej3, 1. th. 

Sælger: Frederiksberg Kommune 

Køber: Susanne Landorph  

10 Næste bestyrelsesmøde og kontorvagter 

 Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 26. april 2017 

  

Kontor vagt: 

Onsdag den 05. april – Sabine 

Onsdag den 12. april – Mads  

Onsdag den 19. april – Alice 

Onsdag den 26. april – Jakob 

 

 


