
Ejerforeningen, matr.18R, Sohngaardsholm 

Årsberetning fra bestyrelsen for Ejerforeningen Sohngaardsholm Matr. 18R for året 2015.  

Bestyrelsens konstituering:  
Bestyrelsen har konstitueret sig således efter generalforsamlingen i 2015.  

 Formand Jimmy Sigenstrøm 

 Næstformand Finn Klitgaard  

 Bestyrelsesmedlem Flemming Berg Pedersen  

 Bestyrelsesmedlem Knud Christensen  

 Bestyrelsesmedlem Keld Gerts  

Bestyrelsesmøder:  
Bestyrelsesmøde og andre møder har der været 4 stk, Møderne bliver holdt i vaskeriet, så der er mulighed 

for at tjekke op på tingene på mødedagen.  

Forsikringsskader:  
Der har desværre igen i år været en forsikringsskade, som først nu i 2017 endelig er blevet lavet færdig. En 

tidligere forsikringsskade har vist sig ikke, at holde som den skulle, Bestyrelsen arbejder derfor mod, at vi 

som foreningen holdes skadefri i skaden om det lykkes vides endnu ikke 

Vaskeriet:  
Der har været en del skader på maskinerne grundet forkert brug, blandt andet har der været knækket et 

håndtag fordi man ikke kunne/ville vente til den automatiske lås låste op. Samme maskines 

gummimembran er der også sket skade, her er det dog et problem at finde en reservedel til den. Så snart 

den kan skaffes, vil den blive monteret. 

Der er et par beboere som mangler hængelåse, bestyrelsen har bestilt disse med er i restordre.. 

Skraldeproblemer:  
Bestyrelsen skal nok en gang bede beboerne om, at møbler, store papkasser osv. IKKE skal i skraldespanden 

men køres på genbrugspladsen. Da det ellers hver gang giver os alle en ekstra udgifter, da der så skal 

bestilles bortkørsel. 

Regnskabet 2017  
Det ser fornuftigt ud, trods de udfordringer og udgifter der har været.  



Foreningens hjemmeside  
Vi vil stadig henlede til at man holder sig orienteret på hjemmesiden, hvor der er vedtægter som vil blive 

ført ajour efter beslutninger på generalforsamlinger.  

 

Foreningens nye hjemmeside er ved at være færdig, vi skal derfor bede alle om at tilmelde sig på mail på 

hjemmesiden. Da fremadrettet vil der IKKE blive sendt mere ud med postnord, da omkostningerne er for 

høje. 

 

Ordensregler m.m. www.gertrud-rasks-vej.dk  

På bestyrelsens vegne 

Jimmy Sigenstrøm 

Formand 

 


