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BESTYRELSESMØDEREFERAT 
 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 07-10-2014 kl. 19.00 
 
Til stede : Conny, Jakob, Kasper, Søren og Henriette 
 
Afbud : Jerry og Annemarie 
 
Referent : Henriette 
 
Kopi til : Bestyrelse + suppleanter + Anders Ditlevsen (vicevært) + Administrator 
 
1. Godkendelse af referat 
Referat fra bestyrelsesmødet den 10-09-2014 blev godkendt. 

 
2. Generalforsamling 
 
Byggesag 
 
• Busken ved terrassen over Anders kontor er fjernet og der etableres belægning for 

adgangsvej til terrassen til foråret. 
• Trappen mellem den nye belægning og sti ved 10-12-14 ser foreløbig lidt sjov ud. Endelig 

finish udskydes til foråret. 
• De nye varmesystemer som etableres kan overvåges via et web baseret system. 

Bestyrelsen undersøger om et sådant ønskes etableret. Jakob tager kontakt. 
• Arbejder i nr. 1 er færdigmeldt. Mangeludbedring pågår. 
• Øvrige opgange følger tidsplanen. 
• Der foregår stadig arbejder i kældrene. Ingen er endnu færdigmeldt. Indsatsen prioriteres i 

lejlighederne og lukning af huller og andre følgearbejder i kældre udføres når alle 
lejligheder er færdige. 

• Renovering af varmecentraler går efter planen. Der udestår to varmecentraler. Disse tages 
på en gang allersidst i forløbet således at der kun må lukkes for varmen i de to sidste 
bygninger en enkelt dag. 

• Den ekstra toiletvogn bliver på matriklen til byggesagen er afsluttet da mange lejligheder 
er berørt på en gang. Toilet og badevogne rengøres 3 gange om ugen og fungerer foreløbig 
fint. 

• Belægningsarbejder er næsten færdige og alle garager er taget i brug pr. 26. September.  
Der er etableret ny overkørsel mellem Azaleavej og nedkørselen.  

• Gentagelse - 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. 

• Gentagelse - 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 

 
Oversigt over aftalesedler og ekstraregninger blev gennemgået. Der følges løbende op så 
bestyrelsen har overblik over den samlede økonomi. 
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4. Administrator 
 
5. øvrige opgaver i bestyrelsen  
 
Dyrehold 
 
 
Igangsat 
Bestyrelsen udarbejder instruks for gennemgange ved lejlighedssalg (Jerry) I bero. 
 
06. Forsikringssager  
Der er indhentet tilbud på afskærmning af altan efter indbrud i nr. 14 for at forebygge 
fremtidige indbrudsforsøg. Afskærmning af den udsatte altan er bestilt. 
  
07. Vicevært 
 
08. Eventuelt 
 
10. Næste møde/kontortid. 
Onsdag d. 05-11-2014     kl. 19.00 
 
Kontortider: 
Onsdag d. 15-10-2014  Henriette   18.30-19.00  
Onsdag d. 22-10-2014  Jakob   18.30-19.00  
Onsdag d. 29-10-2014  Jerry   18.30-19.00  
Onsdag d. 05-11-2014  Kasper   18.30-19.00  
 
09. Lejlighedssalg 
 
Løbende sager 
• Azaleavej 1. 2. dør 4 (Jakob og Henriette) 
Ledig pr. 01.05.2014 
Sælger: Sarah Louise Eskildsen-Mortensen 
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Underskrifter 
 
 
 
____________________________________ 
Conny Arvidsson, formand 
 
 
 
____________________________________ 
Kasper B. Andersen, næstformand, kasserer 
 
 
 
____________________________________ 
Henriette Malling, bestyrelsesmedlem 
 
 
 
____________________________________ 
Jerry Holm, bestyrelsesmedlem 
 
 
 
____________________________________ 
Jakob Juhl Jensen, bestyrelsesmedlem 
 
 
 
 
 
 


