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1) Årsregnskab 

Regnskabet blev gennemgået. Det ser fint ud, uden nogen store uforudsete udgifter. Og et mindre 

fornuftigt overskud.  

 

2) Budget 

Budgettet for 2018 blev gennemgået. 

 

3) Serviceaftaler og andre aftaler. 

a. Rengøring 

Rengøringsposten er en stor udgift på Soldækket. Det ønskes at udfordre denne post, med 

indhentning af nyt tilbud.  

b. Vinduespudsning 

Der er indhentet tilbud på vask af altanglas (udvendig) hos CR Vinduespolering. Det vil blive en 

ekstra udgift på kr. 1.176 (ex moms), hvis det udføres samtidig med den tidligere aftalte 

vinduespoleringen på de vinduer som er ufremkommelig. 

Bestyrelsen stemte om der skulle gøres brug af tilbuddet. Der var tre for, og en (Poul) imod.  

c. Visevært 

Der har ikke været mange opgaver for viseværten i årets løb. 
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d. Vedligeholdelsesplan 

Bestyrelsen besluttede, at det ikke var nødvendigt med en detaljeret vedligeholdelsesplan før 5 

års eftersyn er blevet gennemgået. Hvert år skal dette punkt dog behandles, så det er muligt at 

budgettere større beløb, hvis der skulle være noget i fremtiden. 

e. Etårsgennemgang 

Der er stadig en masse udeståender efter etårsgennemgang. Der er blevet rykket for status. 

Det er blevet lovet færdig snarest. Der skal være ekstra fokus på, at få fremdrift i de punkter 

der blev konstateret ved etårsgennemgangen. 

 

4) Soldækket/ Beboerhenvendelser 

a. TV//Internet pakker 

Det undersøges endnu engang om der kan findes fordelagtigt tilbud. 

 

5) Promenadebyen 

Der arbejdes på at få samme ordning vedr. gæsteparkring som der er ved de andre blokke, så det er 

nødvendigt at have et gæstekort i udfyldt tilsand liggende i forruden udover indstilling af p-skiven. 

 

6) Opfølgning 

Plasthætte over vrider på dør ml. kælder/trappetårn er monteret. Desværre blev den afmonteret ret 

hurtigt. Der opsættes en ny hætte samtidig med en seddel hvorpå der står at man bedes respektere 

hætten.  

 

7) Møderække datoer 

21/3 kl 16:30 


