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BESTYRELSESMØDEREFERAT 
 

Bestyrelsesmøde torsdag d. 22-05-2014 kl. 19.00 
 
Til stede : Conny, Jerry, Henriette, Søren, Kasper 
 
Afbud : Annemarie, Jakob 
 
Referent : Henriette 
 
Kopi til : Bestyrelse + suppleanter + Anders Ditlevsen (vicevært) + Administrator 
 
1. Godkendelse af referat 
Referat fra bestyrelsesmødet den 01-05-2014 blev godkendt. 

 
2. Byggesag 
• Bestyrelsens byggeudvalg holdt torsdag d. 15. maj 2014 møde med den entreprenør der er 

valgt til at udføre renovering af andelsforeningens vandinstallationer.  
• Arbejderne starter Sdr. Fasanvej 52 og den videre rækkefølge fremgår af den overordnede 

tidsplan som bliver uploadet og hængt op i opgangene. Tidsplanen vil være vejledende og 
der vil kunne forekomme ændringer som naturligvis varsles betids. 

• Yderligere information fremgår af det d.d. udsendte informationsskrivelse.  
• ’Byggesag 2014’ har sit eget punkt på hjemmesiden. Her er nødvendig information 

tilgængelig for alle beboere. 
• Der mangler endnu registrering af to lejligheder.  
 
Belåning 

• RD lån er besluttet og iværksat. 
 

3. Økonomi 
Halvårsrapport er gennemgået og årets regnskab holder fortsat budget. 
 

4. Administrator 
Der er oprettet en speciel konto til afregning af arbejder bestilt af beboere i forbindelse med 
renoveringssagen.   
 
5. øvrige opgaver i bestyrelsen  
 
Nye 
Der er behandlet og godkendt en anmodning om fremleje. 
 
Dyrehold 
Der er modtaget yderligere en ansøgning om at holde hund. 
Viceværten har ikke konstateret øget tilsmudsning af udearealerne efter at der er kommet 
flere hunde i bebyggelsen. Ejerne er generelt gode til at rydde op efter deres hunde.  
 
Igangsat 
Taget over Anders kontor omdannes til ophold- / grillplads med en let møblering og krukker og 
grønne tiltag. Der er indkøbt bænk m. bord. Møbler opsættes efter planen her til foråret men  
brugen af området bliver sandsynligvis påvirket af den kommende byggesag. 
 
Bestyrelsen udarbejder instruks for gennemgange ved lejlighedssalg (Jerry) I bero. 
 
06. Forsikringssager  
Der er ingen aktuelle forsikringssager. 
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Bestyrelsen undersøger om en del af regning for renovering af kloaker kan dækkes af en 
særlig forsikring. 
  
07. Vicevært 
Vaskemaskinen i nr. 11-13 skal udskiftes. 
 
08. Eventuelt 
 
 
10. Næste møde/kontortid. 
Onsdag d. 11-06-2014     kl. 19.00 
 
Kontortider: 
Onsdag d. 28-05-2014  Kasper   18.30-19.00  
Onsdag d. 04-06-2014  Conny   18.30-19.00  
Onsdag d. 11-06-2014  Jerry   18.30-19.00  
 
09. Lejlighedssalg 
 
Løbende sager 
• Azaleavej 1, st. dør 3 (Jakob og Jerry) 
Ledig pr. 01.09.2014 
Sælger: Alex Stampe Kristensen og Marte Kassen Engen 
 
• Azaleavej 7, 1. tv (Kasper og Jerry) 
Ledig pr. 01.04.2014 
Sælger: Tanja Stiedl 
Jane Alkærsig overtager lejligheden d. 01.05.2014 
 
• Azaleavej 10. st. tv (Kasper og Henriette) 
Ledig pr. 01.05.2014 
Sælger: Boet efter Grethe Koch 
 
• Azaleavej 1. 2. dør 4 (Jakob og Henriette) 
Ledig pr. 01.05.2014 
Sælger: Sarah Louise Eskildsen-Mortensen 
 
• Sdr. Fasanvej 52, 1. Dør 3 (Jakob og Henriette) 
Ledig pr. 01.08.2014 
Sælger: Rikke Olsen 
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Underskrifter 
 
 
 
____________________________________ 
Conny Arvidsson, formand 
 
 
 
____________________________________ 
Kasper B. Andersen, næstformand, kasserer 
 
 
 
____________________________________ 
Henriette Malling, bestyrelsesmedlem 
 
 
 
____________________________________ 
Jerry Holm, bestyrelsesmedlem 
 
 
 
____________________________________ 
Jakob Juhl Jensen, bestyrelsesmedlem 
 
 
 
 
 
 


