
 

Referat af bestyrelsesmode i A/B Sondermarsvanget 
 
 

 

Onsdag den 28, maj 2017 kl. 19.00 

 
Tilstede: Lars, Jacob, Sabine, Mads, Alice 

 

Pkt. Emne: Aktion 
1 Bestyrelsesmøde referat: 

 

 Referat fra bestyrelsesmødet den 26.04.2017 blev godkendt og 
underskrevet 

 

 

2 Generalforsamling 2017 - Beslutning/opgaver fra Generalforsamlingen: 
 

Arbejdsgrupper: 

 Opgangene (Jerry, Peter, Bjørn,): Teamet indhenter et tredje tilbud.  
 Varmeforløb, undersøgelse / tilbud rådgivning:  

o Foreningen afventer tilbud fra Martin Alm for flytning af en 
radiator i alle lejligheder    

 Overdækning af containerplads - samt udvidelse af redskabsskur: 

o I slutningen af juni kommer tømrer for at besigtige nuværende 
overdækning 

o  Udvidelse af redskabsskur: Udsættes. 
 Forenings skilt: 

o  Under udførelse og forventes meget snart opsat. 
 

 

3 Opgaver generelt (nye øverst) 
 

 Brud på brønd ved nr.11-13 Rotter: 

o Kloakfirmaet er tilkaldt den 6. juni - Martin Alm vil være tilstede 
som garant for inspektionen  

 Køb af vaskemønter med Mobile Pay: 
o SIM-kort er aktiveret – Danske Bank informerer bestyrelsen om, 

hvornår konto kan tages i brug  

 Fliserne bag 7-9 skal fjernes: 
o Pristilbud skal revurderes og igangsættelse af projekt er derfor 

udsat indtil efteråret 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Forsikringssager 
 

 Azaleavej 3 1.th.Vindue i stuen ”Punkteret rude”  
 

 

5 Vicevært: 
 

 Anders holder ferie den 12.6 – 3.7 og afløser er blevet kontaktet 
 Foreningen anskaffer en Flismaskine som Anders har ønsket sig til 

haveaffald 
  

 

 

6 Administrator 

 Ifølge Datea vil tilbagebetaling af indflytningsdepositum ske i juni over 
huslejen. 

 Det Ekstraordinær generalforsamlings referat bliver sendt ud i 
papirform den 6. juni til de andelshavere som ikke er tilmeldt digital 
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kommunikation hos Datea.  
 Datea sender ligeledes de nyeste vedtægter med posten til de 

medlemmer, der har ønsket det. 
 

7 Økonomi – kvartals og halvårs regnskaber 
 Bestyrelsen har modtaget halvårsrapporten fra Datea, som bliver 

gennemgået pa næste BS-møde  
 

 

8 Eventuelt 

 Sikkerhedsdør til Bestyrelseslokalet:  
o Bestyrelsen har besluttet at tage emnet op til diskussion på et 

senere tidspunkt 
 Foreningen har investeret i en ny sandkasse til de små på legepladsen 

 

 

 

9 Lejlighedssalg – nyeste øverst: 
 

Sdr. Fasanvej 52, 2 - 4 
Overtagelse: 15. juli 2017 

Sælger: Kristian Nygaard 
Køber: Opslag 
 

Azaleavej 10, 1. th. 
Overtagelse: 1. august 2017 

Sælger: Lise Mandal 
Køber: Overdraget til Datea for salg til ekstern venteliste 
 

Azaleavej 1, 2 - 3 

Overtagelse:  1. juli 
Sælger: Trine Elgaard Olsen/ Jonas Streubel 

Køber: Katrine Aaris Konigsfeldt/ Nikolaj Winther 
 

Azaleavej 3, 1. th. Boet efter Fru Møller 
Overtagelse: Overdragelsesaftale er underskrevet 
Sælger: Fr.berg Kommune (kommuneandel) 

Køber: Teddy Becher og Simone Winther 
 

 

 

10 Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 28. juni 
 

Kontorvagt: 
Onsdag den 7 juni:  Mads  

Onsdag den 14. juni:  Jacob 
Onsdag den 21. juni:  Sabine 
Onsdag den  28. juni:  Alice 
 

 

   

 


