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BESTYRELSESMØDEREFERAT 
 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 09-02-2014 kl. 14.00 
 
Til stede : Conny, Jerry, Kasper, Henriette, Jakob 
 
Afbud : Annemarie, Søren 
 
Referent : Henriette 
 
Kopi til : Bestyrelse + suppleanter + Anders Ditlevsen (vicevært) + Administrator 
 
1. Godkendelse af referat 

 
Referat fra bestyrelsesmødet den 18-01-2014 blev godkendt. 

 
2. Generalforsamling 
 
Bestyrelsen 
Formand + kontakt til adm., A&T & vicevært   Conny Arvidsson 
Næstformand + kasserer, sekundær på adm  Kasper Bjørnstrup 
Forsikringer + byggemøder (primær)   Jerry Tind Holm 
Referent + beboergruppe, byggemøder (sekundær)  Henriette Malling 
Hjemmeside + web    Jakob Juhl Jensen  
 
Referat fra generalforsamling 
Fremsendes inden udgangen af februar.  
Vedlægges revideret husorden. 
 
Byggesag 
• På generalforsamling blev oprettet et beboerudvalg i forbindelse med den forestående 

byggesag. Udvalget tages med på råd i forbindelse med tekniske detaljer og fungerer som 
kontaktled mellem bestyrelsen og andelshavere. Første møde er på tirsdag d. 11. Februar. 

• Renovering af kloaker udbydes i forbindelse med det øvrige renoveringsprojekt. 
Reparationsarbejder medtages i byggesagen i det omfang der er økonomi til det. 
Plan for finansiering og tidsplan for renovering af de resterende kloaker udføres 
efterfølgende.  

• ’Byggesag 2014’ og vil få sit eget punkt på hjemmesiden. Her vil nødvendig information 
være tilgængelig for alle beboere. Ligeledes vil dokumenter fra generalforsamling være 
tilgængelige. 

• Alle lejligheder er gennemgået og der er foretaget registrering af eksisterende forhold. 
• Overordnet tidsplan vil være at finde på hjemmesiden inden længe. Byggesagen sendes i 

udbud d. 5. marts 2014 og der afholdes licitation d. 28. marts 2014.  
• Byggeperiode fra ultimo april til primo november. 
• Detaljeret tidsplan for de enkelte blokke og øvrige dele af projektet udarbejdes i 

samarbejde med den valgte entreprenør. 
• Bestyrelsen har besluttet vedr. låntagning til byggesagen og agerer med mindst mulig 

risiko. 
 
Opgaver i bestyrelsen 
• Årets generalforsamling besluttede at give tilladelse til at holde hund i foreningens 

lejligheder. Jerry har udarbejdet et oplæg som bearbejdes af bestyrelsen. Reglement og 
ansøgningsprocedure rundsendes snarest. Der er allerede indkommet den første 
ansøgning vedr. hundehold. 

• Opslag til vaskerum og vaskekældre - pågår. 
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• Restriktioner for parkering på Azaleavej – Problemer med parkering på Azaleavej er 
eskaleret efter at et større antal p-pladser er blevet nedlagt på Søndre Fasanvej samt 
tidligere på Roskildevej. Udvalget arbejder videre med forslag til restriktioner. 

 
3. Økonomi 
Huslejestigning for andelshavere er trådt i kraft pr. 1. Januar 2014. Lejere har frist på 3 mdr.  

 
4. Administrator 
 
5. øvrige opgaver i bestyrelsen  
 
Igangsat 
Taget over Anders kontor omdannes til ophold- / grillplads med en let møblering og krukker og 
grønne tiltag. Der er indkøbt bænk m. bord. Opsættes til foråret 
 
Bestyrelsen udarbejder instruks for gennemgange ved lejlighedssalg (Jerry) 
 
06. Forsikringssager  
  
07. Vicevært 
 
08. Eventuelt 
 
10. Næste møde/kontortid. 
Tirsdag d. 12-03-2014     kl. 19.00 
 
Kontortider: 
Onsdag d. 12-02-2014  Henriette   18.30-19.00  
Onsdag d. 19-02-2014  Jakob   18.30-19.00  
Onsdag d. 26-02-2014  Kasper   18.30-19.00  
Onsdag d. 05-03-2014  Jerry   18.30-19.00  
Onsdag d. 12-03-2014  Henriette   18.30-19.00  
 
09. Lejlighedssalg 
 
Nye 
 
Løbende 
• Azaleavej 7, 1. tv (Kasper og Jerry) 
Ledig pr. 01.04.2013 
Sælger: Tanja Stiedl 
Lejligheden er på lodtrækning 
 
• Azaleavej 5, 2. mf (Kasper og Jerry) 
Ledig pr. 01.12.2013 
Sælger: Boet efter John Skovgård 
Lejligheden er sat til salg hos mægler. 
 
• Azaleavej 1, st. dør 3 (Henriette og Jakob) 
Ledig pr. 01.09.2013 
Sælger: Malene Esmarck 
Køber: Marte Kaasen Engen & Alex Stampe Kristiansen overtog lejligheden d. 01.10.2013 
 
• Azaleavej 13, st. tv (Jerry og Jakob) 
Ledig pr. 01.10.2013 
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Sælger: Sigga Smith 
Per og Karin Buch-Olsen overtager lejligheden pr. 01.01.2014. 
 
• Azaleavej 9, st. mf (Kasper og Henriette) 
Ledig pr. 01.12.2013 
Sælger: Peter Bohnstedt Anan Hansen & K. Anan Hansen 
Vibeke Karin Olsen overtager lejligheden d. 01.03.2014.  
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Underskrifter 
 
 
 
____________________________________ 
Conny Arvidsson, formand 
 
 
 
____________________________________ 
Kasper B. Andersen, næstformand, kasserer 
 
 
 
____________________________________ 
Henriette Malling, bestyrelsesmedlem 
 
 
 
____________________________________ 
Jerry Holm, bestyrelsesmedlem 
 
 
 
____________________________________ 
Jakob Juhl Jensen, bestyrelsesmedlem 
 
 
 
 
 
 


