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

 

Dato: 20.06.2018 
Tilstede: Lars, Jakob, Mads, Johannes, suppleant Bent 
Afbud: Sabine 
Referent: Johannes 

Pkt. Emne: Aktion: 

1.  Godkendelse af referat:  

 Referatet godkendt uden bemærkninger.  

2.  Generel orientering:  

 Hegn omkring blomsterbed ved opgang 10-14: Hegnet er fjernet og det ser nydeligt 
ud. 

 

3.  Opgaver generelt (nye øverst):  

 Boldspil v/ gavl Azaleavej nr. 10: Der har været klage over boldspil. 
Medlemmerne i 10-12-14 vil blive spurgt om der er behov/stemning for tørreplads 
eller hyggeplads på arealet v/gavlen ved nr.10? 
 
Problemer med elinstallationer, Azaleavej 5, 1 tv.: Der er sat en undersøgelse i gang 
for at løse problemet. 
 
Udskiftning af døre: Møde med ADLO d. 20.06.2018 – vi afventer den endelige 
kontrakt til underskrivelse efter den har været omkring Datea til gennemsyn. 
1 etape bliver færdig inden jul (opstart i november) – 2. etape i det nye år. 
 
Trappemaling status:  
Resultat af afstemning:  
Prøvemaling i opgang 52: 19 stemmer. 
Prøvemaling i opgang 1: 38 stemmer. 
1 blank, 3 ugyldige. 
 
Reparationer af altaner, status: 
Kvaliteten af reparationer varierer. 
Anders indsamler data fra medlemmer, så vi får et overblik af kvaliteten af arbejdet. 
Mads, Jakob og Anders tager et møde med mureren. 
 
Hjertestarter, status: Vi søgte tidligere Trygfonden om donation af hjertestarter – 
desværre har vi fået et afslag. 
Anskaffelsespris og driftsomkostninger er højere end vedtaget på 
generalforsamlingen. 
Forslaget genfremsættes på næste generalforsamling. 
 

 

4.  Forsikringssager:  

 -  

5.  Vicevært:  

 Tagrende bag 10-14 skal efterses og samles (Lift). 
Ferie i uge 28-29-30. 

 

6.  Administrator:  

 Persondata forordning: Datea vejleder bestyrelsen angående, hvordan vi må  

mailto:Kontor@azaleavej.dk
http://www.azaleavej.dk/


Side 2 af 2 
A/B Søndermarksvænget 
Azaleavej 3-5, kld. 
2000 Frederiksberg  Bestyrelsesmødereferat 
 

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

 

håndterer personfølsomme oplysninger. 
Referat fra ekstraordinær generalforsamling er godkendt og udsendes snarest. 
  

7.  Økonomi:  

 -  

8.  Eventuelt:  

 Ferie i bestyrelsen  

9.  Lejlighedssalg:  

 Azaleavej 9, st.tv har været udbudt på intern venteliste og er nu til salg på den 
externe venteliste via Datea. 
Bestyrelsen står for fremvisning:  
d. 24. juni kl. 11:00 - 12:00 v/ Jakob 
d. 28. juni kl. 18:00 - 19:00 v/ Mads 

 

10.  Kontorvagter:  

 Onsdag d. 27. juni: Johannes 
Onsdag d. 04. juli: Johannes 
Onsdag d. 11. juli: Jakob 
Onsdag d. 18. juli: Mads 
Onsdag d. 25. juli: Sabine 
Onsdag d. 01. august: Mads 

 

11.  Næste bestyrelsesmøde:  

 Onsdag d. 25. juli kl. 19:00  
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