
Referat af bestyrelsesmøde A/B Søndermarksvænget 
 

Onsdag den 23. august 2017 kl. 19.00 

Tilstede: Lars, Jakob, Sabine, Mads, Alice 

Alle ønskes velkommen tilbage fra ferie, håber at alle har nydt den. 

Forsat god sensommer til jer alle. 

Pkt. Emne: Aktion 

1 Underskrift af referat:  

Referat fra bestyrelsesmødet den 28.06.2017 er underskrevet 

 

2 Generalforsamling 2017 - Beslutning/opgaver fra Generalforsamlingen: 
 

Arbejdsgrupper: 
 

 Opgangene (Jerry, Peter, Bjørn): På Generalforsamlingen blev det 

vedtaget at trappeopgangene skal istandsættes.  Det viser sig nu, at 

vores entredøre MANGE steder er i så dårlig stand at vi overvejer at 

lade disse indgå i renovationsarbejdet. Bestyrelsen indhenter pristilbud 

og undersøger muligheden for en evt. udskiftning af døre. På det 

grundlag har bestyrelsen vedtaget at udskyde trapperenovationen til 

efter næste generalforsamling, hvor vi vil fremlægge en rapport. 

  

 Varmeforløb, undersøgelse/tilbud på rådgivning v/ Martin Alm: Vi 

afventer et proforma prisoverslag fra Alm. Thomsen 
  

 Overdækning af containerplads: Bestyrelsen har modtaget hjælp fra en 

prof. Arkitekt, der som gave til foreningen har udarbejdet et detaljeret 

specifikations grundlag, så alle 3 firmaer har samme udgangspunkt i 

tilbudsgivning. 

 

3 Opgaver generelt (nye øverst) 
 
 Ny belægning ved opgange 10-12-14: Arbejdet er udført  

 Sandfangsbrønd ved garagerne: Martin Alm, øens, Strømberg og Sahl, 
samt vores formand og næstformand har konstanteret at afløbsrør 

ikke er tilsluttet brønden. 
 Sandfangsbrønde ved opgang 1. og opgang 7-9: Det viser sig at 

oversvømmelse af kælderen i opgang 1. skyldes manglende tilslutning 

af afløbsrør til sandfangsbrønd. Det samme gør sig gældende ved 
opgang 7-9 dog uden oversvømmelse af kælder. Vi har bedt Øens 

redegøre for problemet. 
 Sandfangsbrønde generelt: Der indhentes tilbud til rensning af alle 

sandfangsbrønde samt vedligeholdelsesplan 

 Tagvindue 10-14: Vinduet er blæst af og midlertidigt tildækket 
 Brud på brønd ved nr. 11-13/ rotter: Arbejdet er udført og betalt af 

øens 
 Gennemsyn af afløb ved opgang 1: Afløb mangler tilslutning til brønd 

 Reparation af indløbsrør i nr. 1 kld: Som en midlertidig løsning har 
Vest VVS repareret det utætte indløbsrør. På sigt skal alle 
vandstikledninger til de 5 bygninger, der ikke blev udskiftet ved den 

store renovation erstattes af mere tidssvarende installationer   

 
 



 

 Azaleavej 3 1. th. vindue i stuen er punkteret: Bliver udskiftet 
 

4 Forsikringssager: Ingen sager 
 

 

5 Vicevært: 

 Bestyrelsen forsøger fortsat at finde en fast afløser for Anders i hans 
ferieperiode, m.m. Firmaet Gårdmand Bjørn har været på besøg og vi 
afventer tilbud pa jobbet 

 

 

 

6 Administrator 

 Pamela har orlov fra den 20. august til den 31. december 2017. Stine 

Bengtsson er stedfortræder og Bestyrelsen vil arrangere et møde med 

hende snarest 
 

 

 

7 Økonomi – kvartals og halvårs regnskaber 

 Halvårs rapport er godkendt 
 

 

8 Eventuelt: 

 

 

 

9 Lejlighedssalg – nyeste øverst:  

 

Sdr. Fasanvej 52, 2. dør 4  

Overtagelse: 31.august 2017 

Sælger: Kristian Sandberg Nyegaard 

Køber: Ingrid Linton 

 

Azaleavej 9, 1. th  

Afventer skifteretten 

  

Azaleavej 14 st. tv.  

Overtagelse: 1. august 2017 

Sælger: Teddy Becher og Simone Winther 

Køber: Peter Bøge Lübcke          

 

Azaleavej 10, 1. th.  

Overtagelse: 1. august 2017 

Sælger: Lise Mandal 

Køber: Anne Cecilie Lasa-González 

 

 

10 Næste BS-møde: 27. september 2017 

Kontorvagter: 

Onsdag den 30. august: Alice/ Lars 

Onsdag den 6. september: Jakob 

Onsdag den 13. september: Alice 

Onsdag den 20. september: Mads 

Onsdag den 27. september: Sabine 

 

 


