
Side 1 af 3 
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  

 

Dato: 31.10.2018 
Tilstede: Bestyrelse: Mads, Teddy, Jan, Johannes. Suppleant: Susanne, Britta. 
Afbud: Sabine. 
Referent: Johannes 

Pkt. Emne: Aktion: 

1.  Godkendelse af referat:  

 Godkendt d. 19.09.18  

2.  Orientering:  

 Velkommen til ny bestyrelse. 
Ansvarsområder: 
Mads: Formand, Newsec/Datea, vicevært, løbende vedligehold, mailen, udskiftning af 
døre. 
Sabine: Kasserer, styring af arrangementer f.eks. generalforsamling. 
Johannes: Næstformand, referent, hjemmeside, lejlighedssalg. 
Teddy: Forsikringssager, lejlighedssalg, vedligehold. 
Jan: Formidling af info fra bestyrelsen, hjemmeside, hundetilladelser, maling af 
opgang. 
Susanne: Haveudvalg.  
 
Afgående formand, Lars Nexø har fået en afskedsgave som tak for arbejdet i 
bestyrelsen. 
 
Forretningsorden for bestyrelsen: Der bliver udfærdiget et oplæg til forretningsorden 
for bestyrelsen. 
 

 

3.  Opgaver generelt (nye øverst):  

 Mureropgaver: 

 Udskiftning af fliser ved opgangsdørene i nr. 3 og 11 

 Frostsprængninger over garagerne i nr. 10-14 

 Altan i nr. 52, 2. 2 
 
Udskiftningen af dørene vil ske i to omgange. Planen for første omgang lyder som 

følgende: 

 Der vil blive udskiftet ca. 11 døre pr. uge i ugerne 45-48. 

 Uge 45: 8 døre i opgang Sdr. Fasanvej 52 

 Uge 46: 14 døre i opgangene Sdr. Fasanvej 52 og Azaleavej 1 

 Uge 47: 11 døre i opgangene Azaleavej 1 og 3 

 Uge 48: 11 døre i opgangene Azaleavej 3 og 5 

 Azaleavej 5, 2 th. bliver monteret i omgang 2 i januar-februar. 

 

Den endelige dato for udskiftningen af netop din/jeres dør vil blive informeret 
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direkte af ADLO via et brev i postkassen.  

 

Vi opfordrer dem, som ikke har mulighed for at være hjemme, til at aflevere en nøgle 

markeret med adresse til ADLO i butikken på Vesterbrogade eller til din/jeres nabo.  

Før udførelsen af arbejdet påbegyndes er det en god idé at forberede følgende: 

 Fjerne alle ting fra entreen 

 Dække af med plast i lejligheden da støv kan forekomme 

 

Og vi opfordrer ligeledes de yngre andelshavere til at hjælpe dem, som kunne have 

brug for hjælp, i forbindelsen med afdækningen og evt. rengøring.  

Skulle der være noget omkring udførelsen af arbejdet, så skriv en mail til os på 

kontor@azaleavej.dk eller tag kontakt til Anders. 

 
Maling af opgange: Jan tager kontakt til gruppen. 
 
 
Udskiftning af varmtvandsbeholderen i  nr. 7-9 
 
Rensning af affaldsskaktrum er fuldført - sørg for solide lukkede poser før nedkast i 
affaldsskakt, så vi kan bibeholde det rene look. 
 

4.  Forsikringssager:  

 -  

5.  Vicevært:  

 -  

6.  Administrator:  

 Datea/Willis Towers har indgået ny forsikringsaftale:  

 Fra Tryg til Købstædernes-forsikring → 25% besparelse på de årlige 
omkostninger. 

 Dansk Glasforsikring fusionerer med Concordia forsikring. 

 

7.  Økonomi:  

 Regnskabsmøde d. 28.11 kl. 17:00.  

8.  Eventuelt:   

 Hjemmeside: Opdateres løbende. 

Hunde: Kære hundeejere, vi opfordrer til at der bliver taget ansvar for 
erhvervede hunde i forhold til det beskrevne i reglementet:  
Hunden skal føres i snor på andelsboligforeningens fællesarealer og områder.  
Hunden må ikke besørge på legepladsen og foreningens øvrige arealer. Det er 
ejers og førers pligt at fjerne hundens efterladenskaber, straks og omgående 
hvis ”uheldet” er ude. 
Vedligeholdelsesplan: Diskussion om behov for ny vedligeholdelsesplan. I første 
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omgang indhentes tilbud på at få lavet en ny vedligeholdelsesplan. Nye 
andelsforeninger er pålagt at lave vedligeholdelsesplan 15 år frem med opdatering 
hver 5. år.  

9.  Lejlighedssalg:  

 Azaleavej 13, 2.tv, sælger har indsat familiemedlem som køber.  

10.  Kontorvagter:  

 Onsdag d. 7. november: Mads 
Onsdag d. 14. november: Teddy (Johannes) 
Onsdag d. 21. november: Johannes 
Onsdag d. 28. november: Johannes(Regnskabs-bestyrelsesmøde) 
Onsdag d. 5. december: Jan 
Onsdag d. 12. december: Sabine 

 

11.  Næste bestyrelsesmøde/regnskabsmøde: 28.11.2018 17:00   

 Næste bestyrelsesmøde i dec: 12.12.18 kl. 19:00  

 

 

Underskrifter: 

 

Mads Bruhn Krogh  Sabine Lundquist Johannes Rolighed 

Formand   Kaserer  Referent 

 

Teddy Becher   Jan Seidenberg 
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