
 
BESTYRELSESMØDEREFERAT 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 17. oktober 2012 kl. 19.00 

 

 

 

Til stede : Conny, Kasper, Henrik, Peter 

Afbud : Jerry, Anne-Marie, Henriette 

Referent : Kasper 

Kopi til : Bestyrelse + suppleanter + Anders Ditlevsen (vicevært) 
 
1. Godkendelse af referat 

Referat fra bestyrelsesmødet den 19.09.2012 blev godkendt. 
 
2. Generalforsamling 

Opgaver i bestyrelsen: 

Bestyrelsen opstiller retningslinier vedr. afskærmning på altaner. Klart glas kan tillades på 

siderne af altanerne. Nærmere beskrivelse er under udarbejdelse. 

 

Restriktioner for parkering på Azaleavej undersøges af bestyrelsen. (HA+C) 

Afventer tilbagemelding fra Danejendomme længere nede af Azaleavej vedr. samlet 

henvendelse til Frederiksberg Kommune. Der bliver taget kontakt til de andre vejlaug i 

området. 



Arbejdsgrupper: 

Gruppe nedsat på sidste års generalforsamling som undersøger mulighed for etablering af 

mindre værksted i en af foreningens kældre. Der er pt. ingen ledige ledige lokaler til dette 

formål. 
 
3. Økonomi 

Økonomiplan for ejendommen. Pamela har sendt tre forslag til bestyrelsen som vil blive 

gennemgået. Bestyrelsen tager kontakt til to firmaer mhp. indhentelse af pris. Formålet med 

økonomiplanen er at få overblik over ejendommens stand, og hvilke større arbejder der kan 

forventes at komme de næste år. På den måde får ejendom et overblik over hvor mange 

midler der skal afsættes til dette. 
 
4. Administrator 
Intet nyt. 
 
5. Løbende sager 

Lejlighedssalg: 

 

Azaleavej 5, 2. tv. (Jerry og Kasper) 

Ledig pr. 01.01.2012. 

Sælger: Rolf Paulsen. 

Til salg hos mægler 



Azaleavej 1, st. dør 4 (Henriette og Jerry) 

Ledig pr. 01.01.2012 

Sælger: Rune Ramshøj 

Lejligheden er til salg hos mægler. 

Lejligheden er i salgsperioden fremlejet fra d. 15.09.2012 



Azaleavej 14, 1.th. (Kasper og Conny) 

Sælger: Henrik Berg 



Køber: Alice Kronborg Pedersen 

Lejligheden er overtaget pr. 01.10.2012 



Azaleavej 7, st. th (Conny og Kasper) 

Sælger: Henrik Anning 

Lejligheden er ledig pr. 01.10.2012 

Lejligheden er fremlejet fra d. 01.08.2012 

 

Øvrige sager / opgaver: 

 

Brunata har opsat udstyr til elektronisk varmeaflæsning. Der var fejl på fjernaflæsning af 

enkelte tællere. Målere er udskiftet. 

 

Dørtelefoner leveres fremover af E.L. Consult ved udskiftning. På næste års generalforsamling 

fremlægges forslag om samlet udskiftning af alle anlæg. 

 

Der er blevet oprettet ny hjemmeside efter at den gamle blev hacket. Mailadressen er ligeledes 

genoprettet og kan igen benyttes. Der er ligeledes en kontaktformular på hjemmesiden som 

kan anvendes. Klik ind på www.azaleavej.dk og se den nye hjemmeside. Dokumenter bliver 

løbende uploadet på hjemmesiden i takt med at bestyrelsen får disse. 
 
Alle beboere opfordres stadig til at sørge for, at kælderdøre og opgangsdøre lukker ordentligt i.  
 
6. Nye sager 
Ingen nye sager 
 
7. Forsikringssager 

Vi har modtaget forslag på ny forsikringsmægler. Bestyrelsen vurderer forslaget.  
 
8. Vicevært 

Anders flytter tilbage til sit gamle kontor når ombygningen er overstået. Anders har kontortid 

mandag og fredag kl. 8.30-9.00 og telefontid alle dage 8.30 – 9.00. 
 
9. Eventuelt 

Havegruppen har holdt efterårets havevandring. Bestyrelsen indgår dialog vedr. beskæring af 

træer som hænger ind over foreningens område. 

 

Jerry holder orlov fra bestyrelsen. Peter Rolsdorf er trådt ind som stedfortræder. Henriette er 

næstformand. 
 
10. Næste møde/kontortid 

Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 14. november 2012 kl. 19.00. 

 

Kontortider: 

Onsdag d. 24.10.2012 Peter 18.30-19.00 

Onsdag d. 31.10.2012 Conny  18.30-19.00 

Onsdag d. 07.11.2012 Kasper  18.30-19.00 

Onsdag d. 14.11.2012 Henrik  18.30-19.00 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.azaleavej.dk/


Underskrifter 
 
 

_______________________________ 
Conny Arvidsson, formand 

 
 

_______________________________ 
Henriette Malling, næstformand 

 
 

_______________________________ 

Kasper B. Andersen, kasserer 
 

 
_______________________________ 

Henrik Anning, bestyrelsesmedlem 
 

 
_______________________________ 

Peter Rolsdorf, bestyrelsesmedlem 


