
A/B Søndermarksvænget 
Azaleavej 3-5, kld. 
2000 Frederiksberg  Bestyrelsesmødereferat 

Side 1 af 2 
 

Kontakt: Kontorets åbningstid: Onsdage kl. 18:30-19:00      
E-mail: Kontor@azaleavej.dk 
Hjemmeside: www.azaleavej.dk  

 

Dato: 23.05.2018 
Tilstede: Lars, Jakob, Sabine, Johannes, Anja, Bent 
Afbud: Mads 
Referent: Johannes 

Pkt. Emne: Aktion: 

1.  Godkendelse af referat:  

 Underskrevet.  

2.  Generel orientering:  

 Døren til containergården: Vi aftaler at der ikke kommer dør ind til containergården. 
Vi afventer om der er problemer med det. 
 
Hegn omkring blomsterbed ved opgangene 10-14 (nærmest bygningen): 
Hegnet er i dårlig forfatning, vi aftaler at fjerne hegnet. 

 

3.  Opgaver generelt (nye øverst):  

 El arbejde i lejlighed nr. 9 st.tv. er udført, så lejligheden nu er salgsklar. Lejligheden 
bliver snarest slået op på intern venteliste. 
 
Udskiftning af døre: 24 andelshavere har bedt om træfinér på begge sider af døren, 
resten af andelshaverne får hvid indvendig og træfinér udvendig. 
Aftaleudkast med ADLO drøftes for opklarende spørgsmål – aftalen gennemgåes af 
Datea.  
ADLO repræsentant kommer d. 29-31. maj og kigger på dørene. 
 
Trappemaling: Udvalget har møde på søndag d. 27.05. Opgang 1 er udtaget til at blive 
prøvemalet på et mindre område. 
 
Altaner: Reparation af altaner påbegyndes ultimo juni. De indvolverede andelshavere 
får direkte besked. 
Hjertestarter: Afventer Trygfonden deadline 01/06. 

 

4.  Forsikringssager:  

 Ingen nye sager  

5.  Vicevært:  

 -  

6.  Administrator:  

 D. 25. maj 2018 træder den europæiske persondataforordningen i kraft i Danmark 
med nye skærpede krav til foreningers behandling af personoplysninger, vi har 
indgået en databehandler aftale med Datea.  
Vi aftaler et ekstra bestyrelsesmøde d. 30. maj kl. 19.00 udelukkende til behandling af 
persondataforordnings indvirkende på foreningens virke. 

 

7.  Økonomi:  

 Status: Giver ikke grund til anmærkning.  

8.  Eventuelt:  

   

9.  Lejlighedssalg:  

 Azaleavej 9 st.tv. Lejligheden er nu salgsklar. Lejligheden bliver snarest slået op på 
intern venteliste. 
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10.  Kontorvagter:  

 Onsdag d. 30. maj: Mads 
Onsdag d. 06. juni: Johannes 
Onsdag d. 13. juni: Jakob 
Onsdag d. 20. juni: Mads     
Onsdag d. 27.juni: Johannes        

 

11.  Næste bestyrelsesmøde:  

 Onsdag d. 20. juni  
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