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BESTYRELSESMØDEREFERAT 
 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 06-01-2015 kl. 19.00 
 
Til stede : Conny, Jakob, Kasper, Henriette, Annemarie og Søren 
 
Afbud : Jerry 
 
Referent : Henriette 
 
Kopi til : Bestyrelse + suppleanter + Anders Ditlevsen (vicevært) + Administrator 
 
1. Godkendelse af referat 
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 03-12-2014 blev godkendt. 
Bestyrelsen beklager at dette referat først blev offentlig gjort forleden. 

 
2. Generalforsamling 
 
Byggesag 
  
• Der pågår fortsat reparation af alle brønde på foreningens arealer. Entreprenøren forventer 

at være færdige med arbejdet i slutningen af denne måned. 
• Der er flere steder problemer med de gamle el installationer i kældrene. Der afholdes møde 

med elektrikeren tirsdag i næste uge med henblik på at finde en løsning på disse.  
• Bestyrelsen har modtaget lånedokumenter til underskrift og returneret til administrator. 
 
3. Økonomi 
 
Seneste regnskab og budget for det kommende år vil foreligge på generalforsamling. 
 
4. Administrator 
 
• Bestyrelsen har modtaget udkast til indkaldelse til årets generalforsamling. Der er enkelte 

rettelser. 
 
5. øvrige opgaver i bestyrelsen  
 
Dyrehold 
 
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. I bero. 
 
06. Forsikringssager  
  
07. Vicevært 
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Der er afholdt den årlige MUS samtale med Anders. 
 
Nyt opslag i opgangene vedr. renholdelse af trapper. Folk opfordres til at banke skoene af for 
mudder og snavs, nu hvor både Søndermarken og vores arealer er fugtige og bløde.  
 
Der laves en aftale omkring back up på snerydning. 
 
Installationer i Anders’ kontor vil blive opdateret så der bliver et bedre indeklima. 
 
Anders’ faste kontortid ændres til en fast telefontid, hvor beboere kan aftale at mødes med 
ham på kontoret og købe mønter mm. Anders kan fremover kontaktes på telefon dagligt 
mellem 7.30-8.30. 
 
08. Eventuelt 
 
Kommunen har ændret på regler for parkering på Frederiksberg. Vej-ejerne skal tage stilling til 
hvilken status vores vej skal have fremover. Bestyrelsen kigger på sagen. 
 
Jerry har valgt at træde ud af bestyrelsen. 
 
09. Næste møde/kontortid. 
Onsdag d. 28-01-2015     kl. 19.00 
 
Kontortider: 
Onsdag d. 07-01-2015  Conny   18.30-19.00  
Onsdag d. 14-01-2015  Kasper   18.30-19.00  
Onsdag d. 21-01-2015  Henriette   18.30-19.00  
Onsdag d. 28-01-2015  Jakob   18.30-19.00  
 
10. Lejlighedssalg 
 
Løbende sager 
• Azaleavej 1. 2. dør 4 (Jakob og Henriette) 
Ledig pr. 01.07.2015 
Sælger: Sarah Louise Eskildsen-Mortensen 
 
• Azaleavej 13. 2. Mf. (Henriette) 
Overtaget pr. 01.12.2014 
Sælger: Esther Larsen 
Solgt til Anne Plesner 
 
• Azaleavej 13. 2. Mf. (Kasper og Jakob) 
Ledig pr. 01.04.2015 
Sælger: Anne Plesner 
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Underskrifter 
 
 
 
____________________________________ 
Conny Arvidsson, formand 
 
 
 
____________________________________ 
Kasper B. Andersen, næstformand, kasserer 
 
 
 
____________________________________ 
Henriette Malling, bestyrelsesmedlem 
 
 
 
____________________________________ 
Jakob Juhl Jensen, bestyrelsesmedlem 
 
 
 
 
 
 


