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BESTYRELSESMØDEREFERAT 
 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 10-09-2014 kl. 19.00 
 
Til stede : Conny, Jerry, Søren, Jakob, Annemarie og Henriette 
 
Afbud : Kasper 
 
Referent : Henriette 
 
Kopi til : Bestyrelse + suppleanter + Anders Ditlevsen (vicevært) + Administrator 
 
1. Godkendelse af referat 
Referat fra bestyrelsesmødet den 13-08-2014 blev godkendt. 

 
2. Generalforsamling 
 
Byggesag 
 
• Sdr. Fasanvej 52 er endelig færdigmeldt. 
• Der har været mangelgennemgang i nr. 10-14 med forholdsvis få mangler til udbedring. 

Disse afhjælpes nu.  
• Arbejderne er i gang i nr. 1 og forløber planmæssigt. 
• Opstart i nr. 3 sker på mandag d. 15. september. 
• Der har været problemer med varsling vedr. tømning af kælderrum. Dette tages der hånd 

om således beboerne har rimelig frist til at flytte deres ting til anviste tørrerum. 
• Der foregår stadig arbejder i kældrene. Kun i nr. 52 er kælderen færdigmeldt. 
• Relining af kloakerne forløber planmæssigt. Der mangler kun enkelte opgange.  
• Renovering af varmecentraler går efter planen. Slutdato 1. oktober kan give udfordringer 

for de sidste opgange hvis kulden skulle sætte ind tidligt i år. Det søges der en løsning på.  
• Så længe relining af kloaker pågår beholdes den ekstra toiletvogn på matriklen. Toilet og 

badevogne rengøres 3 gange om ugen og fungerer foreløbig fint. Når relining er afsluttet 
fjernes den ene badevogn. Den sidste badevogn vil blive stående ved gavlen af nr. 3-5. 
Den kan desværre ikke flyttes længere ned ad vejen, da der ikke er plads for enden af de 
sidste to blokke. 

• Tilkørslen til de bageste garager skulle er endnu ikke færdigmeldt. Belægningen er ikke 
stabiliseret ved indkørslerne til de enkelte garager og de kan desværre endnu ikke 
benyttes. Diverse højdeforskelle i området vil blive udlignet når arbejderne færdiggøres. 
Der skal etableres ny overkørsel mellem Azaleavej og nedkørselen.  

• Der har været uhensigtsmæssige efterladte affaldsbunker på vores arealer. Disse er fjernet 
og vi forsøger at undgå tilsvarende i fremtiden. 

• Der tages løbende kontakt til ældre beboere med særlige behov i forbindelse med 
opsætning af tørkloset og andre foranstaltninger.  

• Der gøres opmærksom på at sanitet som har skader/revner og går i stykker i forbindelse 
med af- og genmontering erstattes med nye sanitetsgenstande for andelshavers regning. 
Det er en fordel for beboeren at anmelde dette til forsikringen og evt. selv indkøbe ny 
sanitet. Der omdeles information særskilt om dette. 

• Bestyrelsen er blevet bekendt med enkelte beboere er gået i gang med at renovere 
badeværelser uden at have varslet bestyrelsen. Husk at meddele hos bestyrelsen hvis der 
foretages ændringer i lejlighederne. Og husk at fjerne eget affald efter egne håndværkere. 

• 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. 

 
3. Økonomi 
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Regnskab holder fortsat budget og ser fornuftigt ud. 
 

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 
 
 
Igangsat 
Bestyrelsen udarbejder instruks for gennemgange ved lejlighedssalg (Jerry) I bero. 
 
06. Forsikringssager  
Der har været indbrud i nr. 14 for 2. gang. Der arbejdes på forebyggende foranstaltninger mod 
at det sker igen. 
  
07. Vicevært 
 
08. Eventuelt 
 
10. Næste møde/kontortid. 
Onsdag d. 08-10-2014     kl. 19.00 
 
Kontortider: 
Onsdag d. 17-09-2014  Jakob   18.30-19.00  
Onsdag d. 24-09-2014  Kasper   18.30-19.00  
Onsdag d. 01-10-2014  Henriette   18.30-19.00  
Onsdag d. 08-10-2014  Jerry   18.30-19.00  
 
09. Lejlighedssalg 
 
Løbende sager 
• Azaleavej 1, st. dør 3 (Jakob og Jerry) 
Sælger: Alex Stampe Kristensen og Marte Kassen Engen 
Niels Toftegaard er flyttet ind d. 01.09.2014 
 
• 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 
 
 
 
 
 
 


