
Referat af bestyrelsesmøde A/B Søndermarksvænget 
 

Onsdag den 22. november 2017 kl. 19.00 

Tilstede: Lars, Sabine, Mads, Alice Afbud: Jakob 

 

Pkt. Emne: Aktion 

1 Underskrift af referat:  

Referat fra bestyrelsesmødet den 25.10.2017 blev godkendt og 

underskrevet. 
 

 

 

2 Generalforsamling 2018 – Forslag og opgaver: 
 

Arbejdsgrupper: 

 Varmeforløb: 

Bygherre rådgiver John Larsen fra firmaet Gaihede har vurderet 
i hvilken grad flytning af radiator i soveværelset eventuelt vil 
kunne medvirke til løsning af problemet med skimmelsvamp og 

forbedre indeklimaet. John Larsen er inviteret af bestyrelsen til 
at komme på Generalforsamlingen og orientere om muligheder 

for at løse problemet på budget foreligger.  
 

 Overdækning af containerplads: 

På sidste Generalforsamling blev det vedtaget, at der skulle 
udføres halvtag over genbrugspladsen. Det beløb ca.35.000,00 

vi fik til denne opgave, dækker kun halvdelen af den faktiske 
omkostning. Vi har indhentet nye tilbud. Projektet kommer til ny 
afstemning på GF i 2018. 

 
 Istandsættelsen af trapperne: 

Dette har været sat på stand-by i indeværende år p.g.a for 
mange arbejdsopgaver for bestyrelsen. Vi har desuden i 

mellemtiden fået flere ønsker med til denne renovering og der 
vil blive fremlagt forslag på den kommende Generalforsamling. 
 

 Udskiftning af vandstik til 4 resterende bygninger  
(nr. 1, 7-9, 11-13 og 10-14 er ikke udskiftet):  

En udskiftning er stærkt påkrævet og bestyrelsen vil fremlægge 
prisoverslag på Generalforsamlingen.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Opgaver generelt (nye øverst) 

 
Vaskeri: 

 Foreningens sidste 2 gamle vaskemaskiner i nr. 5. og i nr. 11-
13 er blevet udskiftet. Maskinerne viser beklagelig vis ikke 

vasketiden og der rettes henvendelse til firmaet for at forsøge at 
løse problemet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Opsætning af raftehegn mod nabo på Normasvej 14: 

Foreningen har indgået aftale med naboen om at dele regningen 
på fjernelse af gammelt og opsætning af nyt 19 m. raftehegn. 
 

 Altaner:  
Der er kommet 20 anmeldelser om revner på altanerne. En 

ingeniør har kigget på problemet og melder, at det ikke er farligt 
at opholde sig på dem.  
Dog skal de repareres til foråret, når vejret tillader det. Estimat 

er modtaget fra vores murer og vil blive fremlagt som forslag på 
generalforsamlingen 2018. 
 

4 Forsikringssager: 
 

Ingen nye sager. 
 

 

 

 

 

 5 Vicevært:  

Anders holder ferie i dagene 18. til og med den 21. december 

 
 

 

 

 

6 Administrator: 

Stine Bengtsson, Datea, fremlagde og gennemgik: 

 
 Udkast til årsrapport for regnskab perioden 01.10.2016 til 30. 

september 2017 

 Udkast til budget for perioden 01.10.2017 til 30.09.2018 
 

 

 

7 Økonomi: 

 Den årlige valuarvurdering, udarbejdet af Bente Kjølhede, er 

modtaget. Vurdering ligger på hjemmesiden azaleavej.dk 

 

 

8 Eventuelt: 

 

Foreningens årshjul: 

 En grafisk fremstilling af årshjulet - overblik over årets 

begivenheder og opgaver i foreningen er udarbejdet. 

Dette vil være et værktøj for bestyrelsen. 

 

 

 

  

9 

 

Lejlighedssalg – nyeste øverst:   
 

 Azaleavej 9, 1.th. afventer stadig skifteretten. 

 PT ingen lejligheder til salg. 

 

 

 

 



10  
Næste BS-møde: onsdag den 20. december 2017 kl. 19:00:  
 

Kontorvagter: 

Onsdag den 6. december: Mads 

Onsdag den 13. december: Alice 

Onsdag den 20. december: Sabine 

Onsdag den 27. december: Lukket 

 

 


