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BESTYRELSESMØDEREFERAT 
 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 09-07-2014 kl. 19.00 
 
Til stede : Conny, Jerry, Henriette, Søren, Jakob 
 
Afbud : Annemarie, Kasper 
 
Referent : Henriette 
 
Kopi til : Bestyrelse + suppleanter + Anders Ditlevsen (vicevært) + Administrator 
 
1. Godkendelse af referat 
Referat fra bestyrelsesmødet den 11-06-2014 blev godkendt. 

 
2. Generalforsamling 
 
Byggesag 
 
• Renoveringsarbejder er i gang i Sdr. Fasanvej 52 og har givet uforudsete udfordringer som 

foreløbig har forsinket arbejderne ca. 2 uger. Bl.a. var det nødvendigt at finde en ny under-
entreprenør til bore-arbejde og koncept for lodrette føringer har måttet ændres. 

• Toilet og badevogn er stillet op og taget i brug ved nr. 52. Den bliver rengjort to gange 
ugentligt. 

• Alle trappeopgange bliver dækket af imens arbejder pågår.  
• Revideret tidsplan for hvornår renoveringsarbejder foregår i de enkelte blokke er omdelt og 

hængt op i opgangene.   
• Genbrugscontainere er flyttet til græsarealet foran 10-12-14 mens anlægsarbejder står på. 
• Det har været nødvendigt at etablere ekstra funderinger i forbindelse med anlægsarbejder 

ved 10-12-14. På grund af speciel forsikringstegning har arbejdet ligget stille et par dage. 
• Der tages kontakt til ældre beboere med særlige behov i forbindelse med opsætning af 

tørkloset og andre foranstaltninger.  
• På hjemmesiden under punktet ’Renoveringsprojekt 2014’ informerer bestyrelsen beboerne 

om projektets stade og forløbet indtil nu. Der er desuden adgang til relevante 
informationsskrivelser og førnævnte tidsplan. 

 
Der har verseret nogle uheldige rygter om vores entreprenør Øens VVS’s soliditet. 
Disse har skabt megen uro og skal stoppes omgående da de er uden hold i 
virkeligheden. 
 
Belåning 
 
Bestyrelsen har fået nye lånedokumenter til underskrift. 

 
3. Økonomi 

 
Ingen udsving i forhold til sidst. Regnskab holder 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  
 
Dyrehold 
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Enkelte beboere føler sig generet af hunde, der færdes på vores fælles arealer.  
Alle hundeejere opfordres til at tage hensyn og følge reglement for hundehold pkt. 9 der siger 
at hunden ikke må besørge på foreningens arealer. Er uheldet ude skal efterladenskaber 
fjernes omgående. 
 
Igangsat 
Bestyrelsen udarbejder instruks for gennemgange ved lejlighedssalg (Jerry) I bero. 
 
06. Forsikringssager  
Det er lykkedes foreningen via en særlig forsikring at få dækket en del af regningen for 
renovering af foreningens kloaker. 
  
07. Vicevært 
Viceværten har ferie frem til 21. juli. 
 
08. Eventuelt 
 
 
10. Næste møde/kontortid. 
Onsdag d. 13-08-2014     kl. 19.00 
 
Kontortider: 
Onsdag d. 16-07-2014  Jakob   18.30-19.00  
Onsdag d. 23-07-2014  Jerry   18.30-19.00  
Onsdag d. 30-07-2014  Henriette   18.30-19.00  
Onsdag d. 06-08-2014  Kasper   18.30-19.00  
Onsdag d. 13-08-2014  Henriette   18.30-19.00  
 
09. Lejlighedssalg 
 
Løbende sager 
• Azaleavej 1, st. dør 3 (Jakob og Jerry) 
Sælger: Alex Stampe Kristensen og Marte Kassen Engen 
Solgt til Niels Toftegaard pr. 01.09.2014 
 
• Azaleavej 10. st. tv (Kasper og Henriette) 
Sælger: Boet efter Grethe Koch 
Solgt til Trine Vilhelmsen pr. 01.07.2014 
 
• 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) 
Sælger: Rikke Olsen 
Solgt til Karsten Simonsen pr. 01.08.2014 
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Underskrifter 
 
 
 
____________________________________ 
Conny Arvidsson, formand 
 
 
 
____________________________________ 
Kasper B. Andersen, næstformand, kasserer 
 
 
 
____________________________________ 
Henriette Malling, bestyrelsesmedlem 
 
 
 
____________________________________ 
Jerry Holm, bestyrelsesmedlem 
 
 
 
____________________________________ 
Jakob Juhl Jensen, bestyrelsesmedlem 
 
 
 
 
 
 


