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Referat fra møde i afdelingsbestyrelsen d. 28. juni 2020 kl. 11.00 i Dialogcafeen 

Afdelingsbestyrelsen 

Flemming Nielsen Formand (referent) 

Sanne Flex  Næstformand 

Anne-Marie Bunster Bestyrelsesmedlem 

Bodil Esdorf  Bestyrelsesmedlem 

Lise Nyhus  Bestyrelsesmedlem 

Niels Lau Christensen Suppleant 

 

Dagsorden 

1. Meddelelser fra formanden 
2. Bestyrelsen, herunder fordeling af poster 
3. Drift 
4. Husorden 
5. Renovering 
6. Nyhedsbrev 
7. Økonomi 

a. Formel godkendelse af revideret regnskab for 2019 
b. Budget 2021 

8. Arrangementer mv. 
a. Spillemand 
b. Cirkus 
c. Dialogcafe 
d. Loppemarked 
e. Sommerferieaktiviteter 

9. Landskabsprojektet 
10. Evt. 

 

Referat 

1. Meddelelser fra formanden 
Flemming informerede om den alvorlige situation, som Søndermarken befinder sig i. Det 
gælder først og fremmest renoveringen, men også driften lader noget tilbage at ønske, 
særligt med mere overordnede problemstillinger. Men den ekstra belastning på driften 
som følge af det nærmest kuldsejlede renoveringsprojekt samt etablering af ny 
driftsstruktur skal ikke undervurderes. 
 

2. Bestyrelsen, herunder fordeling af poster 
Formand Flemming Nielsen informerede d. 28. maj bestyrelsen om, at han fraflytter 
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Søndermarken. Dermed skal bestyrelsen udpege en ny formand. Bestyrelsen var enige om 
at udpege næstformand Sanne Flex som ny formand for afdelingsbestyrelsen. 
Formandsskiftet sker d. 15. juli. 
1. suppleant Niels Lau Christensen indtræder som ordinært medlem. 
Liesbeth Wridt har efter eget ønske forladt posten som 2. suppleant. 
 

3. Drift 
a. Skiltning. Der er fortsat ikke opsat de aftalte skilte om Hunde ingen adgang (til 

boldbanerne) og prøveskilte med Rygning forbudt (Elevatorforrum, sluser og 
trappeopgange). Flemming kontakter driften. 

b. Parkering. Der har været et mødet med ledelsen for parkeringsfirmaet. 
Efterfølgende er der sat skilte op på brandvejen og firmaet er begyndt at uddele 
bøder. Det har haft en god virkning. 
Flemming fremførte ønsket om, at en del af bødebeløbet kunne gå tilbage til 
Søndermarkens kasse. Der var enighed om, at direktøren og vores ejendomsleder 
taler videre om dette. 

c. Skraldesug er stadig ikke igangsat fra leverandørens side, hvilket koster 
Søndermarken store beløb hver måned til skaktning. 
Ejendomslederen skal sørge for, at denne udgift lægges over på 
renoveringsprojektet, som så må drage det ansvarlige firma til ansvar for 
forsinkelsen. 

d. Ventilationssagen. I nogle lejligheder er der problemer med støj fra anlægget, selv 
om styrken er sat til niveau 1 (det anbefalede er niveau 3). Der er også andre gener. 
Det tyder på manglende indregulering af anlægget eller i værste fald dårligt design. 
Det er en sag for renoveringen indtil anlægget er overgået til drift. Sanne rykker 
ejendomslederen for at få løst disse problemer med renoveringen. 
 
Der er fortsat ikke modtaget procedurer for, hvordan anlægget skal lukkes ved 
brand eller røgudvikling, så der ikke suges partikler ind i lejlighederne. Det er 
naturligvis særligt farligt om natten, hvor folk sover.  
Hvordan skal et problem indmeldes? Hvem lukker anlægget? Hvordan informeres 
beboerne? Afdelingsbestyrelsen har nu i ca. 1 år rykket for en afklaring! Sanne 
kontakter igen Kommunen for at høre, om de kan presse på for en afklaring. 

e. Ejendomskontoret i Søndermarken modtager i øjeblikket kun personlige 
henvendelser vedr. renoveringen. Efter kontoret nu er coronaindrettet, ønsker 
bestyrelsen en plan for genåbning af kontoret med alle funktioner. 
Bestyrelsen tilkendegiver, at der fortsat skal være et velfungerende 
ejendomskontor i bebyggelsen. 

f. Indkøb af ekstra grill til området bag blok 2/3. Det blev besluttet at indkøbe en 
extra grill – billigere end den i Magnoliahaven. 

g. Forslag fra beboer om Magnoliahaven (indkøb af parasoller, extra grill, flere 
blomster mv.). Generelt synes bestyrelsen, at beboerne også skal benytte området 
bag blok 2/3, hvor der er mange borde/bænke og legeredskaber samt grill. 

h. Navneskilte/ringeklokker på nye entredøre. Det er nu ca. ¾ år siden, at bestyrelsen 
rykkede for dette første gang vedr. blok 5. Flemming rykker driften igen igen. 
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i. Kommende afdelingsmøde. Bestyrelsen foreslår to mulige datoer: 23. eller 30. 
september. 

j. Maling af elevatorforrum og trapperum. Driften bedes sørge for maling af 
elevatorforrum, så snart en blok er færdigrenoveret og afleveret. 

k. Flemming har rykket for svar på, hvornår bestyrelseslokalet kan tages i brug efter 
renovering. 

l. Ejendomslederen bedes snarest efter sommerferien arrangere et fælles driftsmøde. 
 

4. Husorden 
Sanne fremlagde udkast til ny og lettere læselig husorden. Der var flere kommentarer, som 
Sanne indarbejder i et nyt udkast. 
KAB Jura er for nogle måneder siden gennem ejendomslederen blevet spurgt, om det er 
muligt at sanktionere beboere, der ikke overholder husordenen. F.eks. ved at placere 
genstande eller ryge på indendørs fællesarealer. Rygning er nu særlig problematisk, når de 
nye ventilationsanlæg er i drift, fordi røgen bliver suget ind i lejlighederne.  
Bestyrelsen opfordrer på det kraftigste alle til at undlade rygning på indendørs 
fællesarealer, fordi der eller kan opstå konflikter mellem beboerne. 
Bestyrelsen beder ejendomslederen om at indhente svar fra KAB Jura omgående! 
 

5. Renovering 
Flemming orienterede. Generelt synes renoveringen at være uden kontrol kun med en 
reaktiv ledelse. Den store medieinteresse presser KAB og FFB til at handle vedr. sikkerhed 
og genhusning. Derimod adresserer man overhovedet ikke entreprenørens totalt 
manglende fokus på beboerne. I det omfang der kommer varslinger, bliver aftalerne mange 
gange ikke overholdt. Mange håndværkere har tilsyneladende glemt de mest 
grundlæggende foranstaltninger mod coronavirus, fx afspritning. 
 
På et møde mellem OB’s følgegruppe og afdelingsbestyrelsen d. 2. juni, hvor 
afdelingsbestyrelsen talte med store bogstaver, foreslog vi at hyre en uafhængig 
byggesagkyndig til at gennemgå nogle af lejlighederne efter de er færdigmeldte. Det var 
der almindelig tilslutning til på mødet, men efterfølgende har FFB tilsyneladende sat en 
kæp i hjulet for dette tiltag. 
 

6. Nyhedsbrev 
Skal først udkomme efter næste bestyrelsesmøde 
 

7. Økonomi 
a. Formel godkendelse af revideret regnskab for 2019. Bestyrelsen godkendte 

regnskabet. 
b. Budget 2021. Der er ikke modtaget udkast til budgettet. Flemming rykker 

ejendomslederen/KAB 
Der skal hurtigst muligt holdes et møde vedr. budgetopfølgning indeværende år samt 
budget 2021. Ejendomslederen bedes arrangere det asap, gerne med deltagelse af Andreas 
Røpke. 
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Arrangementer mv. 

c. Spillemand. Initiativ fra Kvarterhuset. D. 28. juni. 
d. Cirkus. Initiativ fra Kvarterhuset. Cirkus Panik giver forestilling d. 7. juli 
e. Dialogcafe. Der skal ryddes op og gøres rent før lokalet kan bruges. Desuden skal 

der udarbejdes coronaregler for lokalet.  
f. Loppemarked. Rie har foreslået et loppemarked. Bestyrelsen synes, der er en god 

ide. Kan holdes i begyndelsen af august på plænen bag blok 2/3. Rie opfordres til at 
kontakte den beboer, som ville arrangere loppemarked sidste år. 

g. Sommerferieaktiviteter. Kvarterhuset arrangerer spændende 
sommerferieaktiviteter for børn og unge hver mandag og onsdag. Bl.a. et 
arrangement med street-art, hvor kunstværkerne bagefter kan sættes op 
byggehegnene. Fin ide. 
 

8. Landskabsprojektet 
Sanne orienterede om projektet og opfordrede alle til at gå ind på hjemmesiden 
”underværket.dk” og LIKE vores projekt, så vores ansøgning på 1 mill. kr. kan behandles 
hos Realdania. 
Det er et meget spændende projekt for alle beboere med et forventet budget på ca. 3 mill. 
kr. 
 

9. Evt. 
- 
 

 

 

 

 


