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BESTYRELSESMØDEREFERAT 
 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 12-11-2014 kl. 19.00 
 
Til stede : Conny, Jakob, Kasper, Søren, Henriette og Annemarie 
 
Afbud : Jerry  
 
Referent : Henriette 
 
Kopi til : Bestyrelse + suppleanter + Anders Ditlevsen (vicevært) + Administrator 
 
1. Godkendelse af referat 
Referat fra bestyrelsesmødet den 07-10-2014 blev godkendt. 

 
2. Generalforsamling 
 
Byggesag 
  
• Byggesagen nærmer sig sin afslutning og en del opfølgning pågår. 
• Beskadiget lampe i kælderhals i nr. 5 vil blive udskiftet. 
• I vores kældre er enkelte steder konstateret ulovlige stofledninger. Disse vil blive udskiftet. 

Tilbud indhentes. 
• Der observeres ofte rotter på området. De kommer fra 6-7 dybe brønde rundt om på 

foreningens arealer. Disse har af økonomiske årsager været holdt ude af renoveringssagen. 
Det viser sig nu at de er i så dårlig stand at de må skiftes. Da der er penge på 
vedligeholdelseskonto vil pengene blive taget fra denne. 

• Vandmålere er endnu ikke sat i drift. Alle vandmålere vil blive nulstillet på samme tid og 
overgang til egenbetaling starte der fra. Dato er endnu ikke fastsat men vil blive 
koordineret af administrator. 

• Reparationsarbejder der vedrører kloaker dækkes af foreningens drift budget. 
• Byggelån hjemtages endeligt nu. Der hjemtages det fulde beløb som huslejen er beregnet 

ud fra. 
• Der afholdes afleveringsforretning mellem bestyrelsen og vores entreprenør d. 25. 

november. Umiddelbart inden, torsdag d. 20. november, gennemgår bestyrelsen alle 
arbejder på fællesarealer og foranlediger eventuelle mangeludbedringer. 

• 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. Mangelgennemgang foregår i uge 47. 

 
3. Økonomi 

 
Valuarvurdering for i år er modtaget. Vurderingen er god og lyder på 140.238.000,- kr. 
Den vil snarest blive uploadet på hjemmesiden. 
 

4. Administrator 
 
Administrator kæmper for at følge med på byggesagen og øvrige opgaver. 
 
5. øvrige opgaver i bestyrelsen  
 
Opfølgning på manglende varmemålere i ombygget lejlighed foretages nu.  
 
Dyrehold 
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Der luftes desværre fortsat hunde på foreningens græsplæner og bestyrelsen modtager 
løbende klager fra de øvrige andelshavere. 
Der vil som følge heraf blive føjet et punkt til husdyrsreglementet om at der ikke må foregå 
decideret hundeluftning på foreningens arealer.  
 
Generalforsamling 2015 
 
Årets generalforsamling afholdes d. 26.01.2015.  
Der vil som sædvanlig være spisning inden og det foregår kl. 17.30. 
Generalforsamlingen starter kl. 18.00. 
 
Igangsat 
Bestyrelsen udarbejder instruks for gennemgange ved lejlighedssalg (Jerry) I bero. 
 
06. Forsikringssager  
 
Glasafskærmning er monteret på altan efter indbrud i Azaleavej nr. 14 i stuen. 
  
07. Vicevært 
 
08. Eventuelt 
Foreningens juletræ trænger til at blive skiftet ud. Bestyrelsen undersøger mulighed for at få 
dette gjort. 
 
De vaskemaskiner som endnu ikke er udskiftet er af ældre dato og går ofte i stykker med en 
del udgifter til følge. Til maskinen i 11-13 kan ikke skaffes reservedele. Der indhentes tilbud på 
nye vaskemaskiner.   
 
10. Næste møde/kontortid. 
Onsdag d. 10-12-2014  Bestyrelsesmøde  kl. 19.00 
Tirsdag d. 16-12-2014  Regnskabsmøde  kl. 17.00 
 
Kontortider: 
Onsdag d. 19-11-2014  Jakob   18.30-19.00  
Onsdag d. 26-11-2014  Henriette   18.30-19.00  
Onsdag d. 03-12-2014  Kasper   18.30-19.00  
Onsdag d. 10-12-2014  Jerry   18.30-19.00  
 
09. Lejlighedssalg 
 
Nye sager 
• Azaleavej 13. 2. Mf. (Henriette) 
Overtages pr. 01.12.2014 
Sælger: Esther Larsen 
Solgt til Anne Plesner 
 
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 
 
 
 
 
 
 


