
 

 
 
 

ANDELSBOLIGFORENINGEN 
Strandgården III 
2680 Solrød Strand 
 

REFERAT 
 
 
Kopi:  Bestyrelsen A/B Strandgården III 
 
Fra:  NP 
 
Dato:  8. juni 2022 
 
 
Vedr.:  Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. juni 2022 kl. 19.00 
 
Mødedelt.: YP, JL, KC, ET, FA, AV og NP 
Afbud:  AV, JL   
 
 
 
Dagsorden:  
 

1) Godkendelse af referat fra de seneste bestyrelsesmøder  

2) Orientering fra håndværkerkontakt: nr. 176, nr. 175,  

3) Orientering om andre sager/henvendelser i foreningen: Bil på P-plads 

4) Underskrift af ejer-erklæringer 

5) Vurdering af forbedringer og løsøre  

6) Økonomi: regnskab/budget 

7) Venteliste – set-up for vedligeholdelse  

8) Information fra fællesarealforeningen  

9) Hus & have   

10) Fælleshus   

11) Eventuelt – placering af nøgle til pullert  

 
 _____________________________________________________________ 
 
Næste møde mandag 5. september 2022 
 
 
 
 
 

1) Godkendelse af referat fra de seneste bestyrelsesmøder  

Godkendt  

 

2) Orientering fra håndværkerkontakt: nr. 176, nr. 175, 



 

 
 
 

Foreningsskur har muligvis fået ny hængelås. NP har tjekket. Foreningsskuret er det første 

mod P-pladsen i rækken 63-70. Det er stadig den gamle nøgle, der dur (både til hængelås på 

skur og stige bagpå). Skuret kunne godt trænge til en oprydning – forskønnelse dag! 

 

Reparation i nr. 176 er stadig ikke igangsat. ET overvejer ny VVS firma til dette. ET har frie 

hænder så længe budget overholdes. 

 

Truende vandskade i nr. 24. Der skal skiftes vandstik. ET har talt med Hilleberg. Vi tjekker i 

forbindelse med udskiftning af T-stykke, om der er andre boliger, der skal have skiftet 

vandstik. 

 

ET forslår, at vi benytter 2 VVS’ere, da Hilleberg er meget optagne og ikke gode til at melde 

tilbage. Godkendt. VVS i Havdrup kontaktes.  

 

Skurlampe der ikke lyser. Det er Seas, der skal kontaktes.  

 

Nr. 47 – badeværelse er ordnet. Beboer tilfreds. 

 

Nr. 69 har en sætningsskader i badeværelse. Tilbydes gamle fliser. Problem med varmt vand. 

Der er bestilt VVS. 

 

ET taler med ”rykningsmand” om status på eftersyn på rykninger på alle blokkene - og tidsplan 

for reparation af gulv hos nr. 175. 

     

Vi overvejer, at skifte Redan i forbindelse med at Solrød Vandværk får sat deres 

blødgøringsanlæg i produktion. Forventeligt i 2023. Dvs. skift af Redaner – eller anden 

varmeveksler – i 2024. 

 

3) Orientering om andre sager/henvendelser i foreningen: Bil på P-plads 

 

Det giver store problemer, hvis P-plads med hovedvandhane blokeres af en ”ukendt” bil. NP 

skriver nyhed om ikke at holde på P-plads. Pladsen kan dog stadig benyttes af Eva eller Niels.  

I forbindelse med omlægning af P-pladsen, kan der blokeres ½ P-plads markeret med gult, så 

der ikke parkeres ovenpå    

 

4) Underskrift af ejer-erklæringer 

 



 

 
 
 

Nr. 34 underskrevet. 

 

5) Vurdering af forbedringer og løsøre 

 

Ingen 

  

6) Økonomi: regnskab/budget 

 

YP gennemgik tal – regnskab vs. budget - pædagogisk for nye bestyrelsesmedlemmer.  

 

Vi har til og med maj godt 12.000 kr. ekstra i indtægter på grund af gebyrer ved salg og 

venteliste. 

 

Udgifter lægger en del underbudget, hvilket bl.a. skyldes, at vi ikke har modtaget opkrævning 

for forsikring på ca. 140.000 kr. Vi er pt. i bad standing hos forsikringsselskabet pga. vores 

vandskader. Vi håber vi slipper for dem de kommende år. 

Reparation af rykninger på skure betalt.  

Der er sparet en del på foreningsomkostninger, primært fordi bestyrelsesarrangementet var 

billigere end budgetteret. 

Fælleshus og administrationsomkostninger ca. på budget. 

 

Ingen restancer på boligafgift! 

 

Likviditet fin – 1,5 mil. 

 

2 salg i gang. 36 og 175. Der er betalt vurdering og el-tjek.  

 

7) Venteliste – set-up for vedligeholdelse  

 

Nyt set-up for vedligeholdelse af ventelisten. YP overdrager til NP og Susanne, som har tilbud 

at vedligeholde listen. 

 

8) Information fra fællesarealforeningen  

 

Intet nyt 

 

9) Hus & have   



 

 
 
 

Intet nyt. 

 

10) Fælleshus   

 

Det varme vand i Fælleshuset, er meget lang tid undervejs. 

ET kigger på det. 

Opvaskemaskine skal muligvis snart skiftes. Den virker slidt. 

Grillaftner – skal annonceres på hjemmesiden 

  

11) Eventuelt  

 

Nøgle til pullert er nu placeret i bestyrelseslokale, således at hele bestyrelsen kan rekvirere 

den ved behov.  

 
    Næste møde 5. september.  


