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AFTENENS PROGRAM 

 Velkomst  

 Valg af ordstyrer 

 Årsberetning v/formanden 

 Forelæggelse af årsregnskab 

 Forelæggelse af drifts-  

og likviditetsbudget 

 Forslag 

 Valg til bestyrelsen 

 Eventuelt 

 Tak for i aften 



BESTYRELSEN 

Lars Formand samt primær kontaktperson til administrator og vicevært  

Jakob Næstformand samt web- og mailansvarlig 

Alice Referent 

Mads Forsikringsansvarlig 

Sabine Kasserer 

 

Suppleanter: Kasper og Johannes 

 

Fratrådt i perioden:  

Conny og Anette 



VALUARVURDERING 

Pr. 30. september 2017: 

Kr. 180.000.000 
(Værdi 2016: Kr. 169.500.000) 

 

Andelskrone 2016: 97 

 

Offentlig vurdering 2015 er uændret 
kr. 122.000.000 

SALG AF ANDELE 

8 salg i 2017 
 
 

Pt. ingen ledige andele 



 

 

 

 

 

 

 

Indbrud 

 Der har været 0 indbrud i 2017 

 Ét indbrudsforsøg i en garage 

Forsikring 

 Vi har pt. ingen forsikringssager 

 Antallet af forsikringssager er faldet 
drastisk efter renoversionen 

 Den nuværende forsikringsaftale kan 
genforhandles i december 2020 

FORSIKRING HUSDYRHOLD 
 

 

 

 

Katte  

 Ingen nye 

 2 registreret i alt 

Hunde 

 2 nye 

 2 fraflyttet 

 10 registreret i alt 



OPGAVER VEDTAGET PÅ GF 2017 

Nyt skilt til foreningens kontor  

Efterisolering i lofterne af garagerne under nr. 10-12 og 14. 

Indhentning af mere information omkring flytning af 
radiatorer, i forhold til skimmelsvamp problematikken.  

Overdækning af containergården  

Maling af trappeopgangene og ny linoleum 



HVAD ER 2017 GÅET MED? 

 

• Kloaksjusk ved nr. 11-13 

• Vand i kælderen ved nr. 1 

• Sjusk med det lange 
regnvandsdræn, ved 
garagerne bag 10-12 og 14 

 

• Nyt skilt til foreningen 

• Isolering af lofter i garagerne 

• Indhente tilbud på overdækning 
af containergården 

• Gennemgang af trappeopgange 

• Undersøgelse af radiatorflytning 



VEDLIGEHOLD 

Udført eller planlagt 

• Legepladsen 

• Belægning ved 
opgangene 10-12 og 14 

• Raftehegn mod nabo 

• Nye vaskemaskiner 

• Stikledninger 
(forår/sommer 2018) 

• Altaner udbedres 
(forår/sommer 2018) 

Hvad er det næste ifølge  
10 års planen? 

• El og eltavler 

• Dørtelefoner 

• Belægning mellem 7-9 
og 11-13 



Ejendommen 
 

 

 

 

 
Nye vaskemaskiner i  

nr. 3-5 og 11-13 
 

Mobilepay til vaskemønter 

Administrator 
 

 

 

 

 

Farvel til Pamela  

- og hej til Stine Bengtsson 

 

 

 



VICEVÆRT 
Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige stor tak til Anders, der 

også i år har udført et flot stykke arbejde for os alle sammen.  

Børnenes ven 
 Anders observerede sidste år, at 
legepladsen var i dårlig stand. 
Sandkassen var rådden og skruer 
strittede ud til alle sider samtidig 
med, at afsatsen på rutsjebanen 
blevet rådden. Dette er nu bragt i 
orden. 
 
Ny afløser 
 Ivan Micic der bor i 
Apotekerforeningens hus vil afløse 
Anders, når han har fri- og 
feriedage. 



TAK TIL 
HAVE-

UDVALGET 
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ET LILLE HJERTESUK 
(10.1) En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer inde i boligen, med mindre 

forandringen er godkendt af bestyrelsen, inden den bringes til udførelse.  



DET VAR ÅRET 2017 

Vi glæder os til et nyt og  

spændende 2018 i  

 

A/B Søndermarksvænget 

 

Med hilsen fra hele Bestyrelsen 



FORSLAG OM FLYTNING AF RADIATORER 
V/GAIHEDE A/S, TEKNISK DIREKTØR JESPER KROG 





FORELÆGGELSE AF 
ÅRSREGNSKAB 

SAMT DRIFTS- OG 
LIKVIDITETSBUDGET 
V/NEWSEC DATEA A/S 
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FORSLAG FOR 2018 

1. Overdækning af Containergården 
Bestyrelsen foreslår fortsat, at containergården overdækkes. 

Finansiering: over foreningens likviditet. 



FORSLAG FOR 2018 

1. Overdækning af Containergården 
Bestyrelsen foreslår fortsat, at containergården overdækkes. 

Finansiering: over foreningens likviditet. 

Motivation 

• Udsigt fra nr. 10-12 og 14  

• Våde affaldsbeholdere ved uvejr 

• Fremtidig indsamling af 
køkkenkompost 

 

Tilbud 

Pris:  kr. 106.000,00 inkl. moms   

UFO 10%:  kr.   10.600,00 inkl. moms
    

Total beløb: kr. 116.600,00 inkl. moms 





FORSLAG FOR 2018 

2. Udskiftning af døre til lejlighederne 
Bestyrelsen foreslår, at trappedørene udskiftes først, inden opgangene renoveres. 

Finansiering: over foreningens likviditet. 



FORSLAG FOR 2018 

2. Udskiftning af døre til lejlighederne 
Bestyrelsen foreslår, at trappedørene udskiftes først, inden opgangene renoveres. 

Finansiering: over foreningens likviditet. 

Vedtaget på GF 2017: 
Maling af 11 trapper og opgange   Kr. 800.900,00 inkl. moms 
Linoleum udskiftet i 9 opgange       Kr. 330.000,00 Inkl. moms 
Total beløb:     Kr.1.130.900,00 Inkl. moms 

Tilbud 

Pris pr. dør ca.  Kr. 10.900,00 inkl. moms 

Samlet pris v. 93 stk.   Kr. 1.013.700,00 inkl. moms 

+ UFO 5%   Kr. 50.000,00 inkl. moms 

Total beløb:   Kr. 1.074.600,00 inkl. moms 

 
Prisen inkluderer levering, montering, lister mv. og bortafskaffelse af de 

nuværende døre. 
 

Motivation 

• Døre fra 1939 

• Ensretning af døre 

• Øget sikkerhed 

• Bedre isolering  (lyd og træk) 

• Bedre brandsikkerhed 





INDKOMNE FORSLAG FRA ANDELSHAVERE 









Til Bestyrelsen 
 
 
Jeg vil gerne stille følgende forslag til generalforsamlingen 2018: 
 
Etablering af ekstra pulterrum. 
 
Begrundelse: 
Der står en del på venteliste til et ekstra pulterrum. Jeg selv står som nr. 6, 
 
Hvad og hvor: 
Jeg foreslår, at der etableres to pulterrum i et eller flere af de gamle fyrrum, dvs de rum i kælderen, der er forsænket 
ved endegavlen mod vejen. Det kan være i blokkene 3-5, 7-9 og/eller 11-13, 
 
Hvornår: 
Efter vedtagelse på generalforsamlingen. 
 
Hvad kommer det til at koste: 
For 2 pulterrum i trådnet, 3.65 m2 hver, (mål: 1,85 x 1,97 m, højde 3 m). Dør til hængelås 90 cm bred: 19.100 kr. (se 
tilbud nedenfor). 
Hvis der skal etableres rum i andre kældre, skal prisen ganges op. 
Financiering over drift, da det er et ret lille beløb. 
 
For leje 100 kr. pr. måned pr. rum, vil de være tjent ind på ca 8 år, og er derefter ren indtægt. 
 
Jeg vil selvfølgelig gerne sikre et tilpas antal rum til at jeg selv kan få et tildelt, dvs at man når ned til mig på ventelisten. 
Ved 4 rum og hvis en på ventelisten står over, kan det lade sig gøre. 
 
Når tilbuddet bekræftes, bliver alt ordnet. 
 
Venlig hilsen Susanne Landorph 









TAK FOR I AFTEN 


