
Referat af bestyrelsesmøde i A/B Søndermarksvænget 

 
 

Onsdag den 31. januar 2018 kl. 19.00 

Tilstede: Lars, Sabine, Jakob 

Pkt. Emne: 
1 Ny bestyrelsen, konstituering 

 Bestyrelsen har konstitueret sig således: 

 

Formand: Lars Nexø 

Næstformand og webansvarlig: Jakob Juhl Jensen 

Kasserer: Sabine Lundquist 

Forsikringer: Mads B. Krogh 

Referent: Johannes Rolighed 

Suppleant: Anja Skaar Jacobsen 

 

Da Alice som blev valgt ind til bestyrelsen, desværre med meget kort varsel, har måtte 

trække sig af personlige årsager, er Johannes som blev valgt til suppleant, i stedet trådt 

ind i som bestyrelsesmedlem. 

 

Vi vil godt sige tusind tak til Alice, som har bidraget det sidste år i bestyrelsen, med 

opgaver og mange gode input. 

 

Der skal også lyde en stor tak til Kasper Bjørnstrup Andersen, som har været med i 

bestyrelsen i en del år, både som bestyrelsesmedlem, næstformand og sidste år som 

suppleant. 

 

Og velkommen til Johannes som bestyrelsesmedlem, og Anja som suppleant. 

 

Vi ser frem til et nyt spændende år, med sikkert mange opgaver af varierende art. 

 

2 Generalforsamling 2018 

 Vi vil godt sige tak for en rigtig god generalforsamling, der var mange gode input og 

synspunkter, og det var også hyggeligt til spisningen, med noget godt højtbelagt 

smørebrød, det er en god hyggelig tradition  

Det er rigtig godt at der møder så mange op til generalforsamlingen, det betyder noget for 

foreningen, at folk engagerer sig i hvad der foregår, og vi i bestyrelsen lytter meget til 

hvad der bliver sagt og foreslået, det kan give bestyrelsen input til andre opgaver, der 

nogle gange kan tages videre. 

 

Bestyrelsens beretning som blev vist på projektoren, er uploadet til vores hjemmeside, 

under punktet Generalforsamling 2018. Når regnskab og referat er modtaget fra 

administrator, vil de også blive uploadet hertil. 

 

Til næste års generalforsamling, vil vi gerne se endnu flere fremmødte, og selvfølgelig 

også til spisning. 

 

3 Opgaver generelt (nye øverst) 

  Nye Døre 

Der er ikke taget beslutning om hvilken dør/leverandør der vælges, men vi har nu set 

en dør fra den ene leverandør, som blev stillet i foyeren, da vi var til generalforsamling. 

Inden for de næste to uger, tager bestyrelsen ned og ser på døre, hos den anden 

leverandør vi har fået tilbud fra. 

 

4 Forsikringssager 

   

5 Vicevært 
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6 Administrator 

   

7 Økonomi – kvartals og halvårs regnskaber 

   

8 Eventuelt 

   

9 Lejlighedssalg – nyeste øverst 

  Azaleavej 9, 1. th. – Afventer dato for overtagelse 

 PT. Ingen lejligheder til salg 

  

10 Næste B- møde og kontorvagter 

 Bestyrelsesmøde onsdag den 28 februar 2018 kl. 19:00 

 

Kontor vagt: 

Onsdag den 07 februar 2018 - Sabine 

Onsdag den 14 februar 2018 - Lars 

Onsdag den 21 februar 2018 - Mads 

Onsdag den 28 februar 2018 - Jakob 

 

 


