
Referat af bestyrelsesmøde A/B Søndermarksvænget 
 

Onsdag den 27. oktober 2017 kl. 19.00 
 

Tilstede: Lars, Jakob, Sabine, Mads, Alice 
 

Besøg: Stine Bengtsson, NewSec Datea 
 

Pkt. Emne: Aktion 
1 Underskrift af referat:  

Bestyrelsen underskrev referat fra den 23.08.2017 
 

 

 

2 Generalforsamling 2017 - Beslutninger/opgaver: 
 

Arbejdsgrupper: 
 

 Varmeforløb, tilbud og budget status: 

Ingeniørfirmaet Gaihede er i gang med at udarbejde et 
estimat 
 

 Overdækning af containerplads: 

Vi har modtaget 2 tilbud, der alle overskrider det på 
Generalforsamlingen vedtagne budget på 35,000. Hvilket 

betyder at projektet kommer til ny afstemning på 
generalforsamlingen i 2018 
 

 

 

 

 

 

3 Opgaver generelt (nye øverst) 
 

 Altaner: 
En sagkyndig ingeniør fra Ingeniørfirmaet Gaihede vil 

gennemgå altaner den 2. oktober for at finde grunden til 
altanrevner. Når muren har udtalt sig tager vi stilling til hvad 

der skal laves ved de berørte altaner. 
 

 Vedligeholdelsesplan for foreningen: 

Foreningens vedligeholdelsesplan er ved at blive opdateret 
for at klarlægge diverse projekters prioritering   
 

 Tilbud på udskiftning af vandstik til 4 resterende 

bygninger indhentes 
Vandstik i nr. 1, 7-9, 11-13 og 10-14, er ikke udskiftet, så 

der indhentes tilbud på at få dem udskiftet. 

 
Vandstik til nr. 3-5 og 52 blev lavet under det store 

renovationsarbejde 
 

 Gennemgang vedr. manglende tilslutning til 
sandfangsbrønd ved afløbsrist i gården bag nr. 10-12-

14 (rotteproblemer): 
Tilslutningen var lavet ulovligt, dette er nu bragt i orden. 

 

 Gennemgang vedr. manglende tilslutning til 
regnvandsbrønd ved nr. 1 og nr. 7-9 afholdes med 

Martin Alm og Anders (vand i kælder): 

Dette er bragt i orden og øens dækker omkostninger 

 

 

 

 



 

4 
 

Forsikringssager: Ingen nye sager 
 

 

 

5 Vicevært:   

 

 

6 Administrator 
 

 Stine Bengtsson aflagde foreningen et besøg for at diskutere 

vores samarbejde fremover. Vi byder Stine velkommen som 
vores nye kontaktperson hos NewSec Datea. Pamela har 

orlov resten af året. 
 

 Foreningen er nu tilmeldt elektronisk fakturagodkendelse 
 

 

 

7 Økonomi: Budget for 2018 
 

Det er aftalt med Stine fra NewSec Datea at at budgetmøde 

afholdes den 22. november, 2017 
 

 

 

8 Eventuelt: 
 

Havevandring Susanne, Peter og Lars 
Bestyrelsen har modtaget et referat fra haveudvalget vedr. 

planlagt vedligehold af foreningens udendørsareal   
 

 

 

9 Lejlighedssalg – nyeste øverst:   
 

Azaleavej 9, 1. th.  
Afventer skifteretten. 
 

Azaleavej 3, 1. th.  

Overtagelse: 1. juni 2017 
Sælger: Boet efter Fru Møller/Fr.berg Kommune 

(kommuneandel) 

Køber: Teddy Becher og Simone Winther 
 

 

 

 

 

10 Næste B-møde: 
 

25. oktober 2017 kl. 19:00 
 

Kontorvagter: 

4. oktober: Alice 
11. oktober: Mads 

18. oktober: Jakob 
25. oktober: Sabine 

 

 

 


