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Dato: 28.11.2018 
Tilstede: Bestyrelse: Mads, Sabine, Teddy, Jan, Johannes. Suppleant: Susanne. 
Afbud: Britta. 
Referent: Johannes 

Pkt. Emne: Aktion: 

1.  Godkendelse af referat:  

 Referat godkendt og underskrevet efter sidste møde.  

2.  Orientering v/Mads:  

 Generalforsamling 2019, forberedelse: 
Mads forsætter som formand i sin valgperiode (indtil 2020). 
Forretningsorden for bestyrelsen udarbejdes. 
Generalforsamling. Lokalet er booket.   
Diskussion om andelskronen. Forslag til andelskrone kommer med indkaldelsen til 
generalforsamlingen. 
 

 

3.  Opgaver generelt (nye øverst):  

  
Udskiftning af døre: 
Første omgang afsluttes i uge 48 
Under den første uge i forløbet blev det konstateret at opmålingen ikke var foretaget 
grundig nok, dvs. at det ikke var muligt at udskifte i alt 10 døre i nr. 52 og nr. 1. 
Derudover er der også foretaget nye opmålinger i 10, 12 og 14. Pga. fejlen vil de 
berørte lejligheder få skiftet deres døre i uge 7-9, som er efter 2. runde. Berørte 
lejligheder  er informeret af Adlo. 
Er der reklamationer på det udførte arbejde mailes dette snarest  til kontormailen: 
kontor@azaleavej.dk eller i kontorets postkasse senest 5.december kl. 18.30. 
 
Vedrørende navneskilte: 
Anders indkøber en dymo-tape som passer i størrelsen, med hvid baggrund og sort 
skrift. Hvis der er et ønske om at navngivningen skal være anderledes end det der står 
på dørtelefonen bedes andelshaver kontakte Anders. 
Påsætning af navneskilte påbegyndes hurtigst muligt. 
 
Maling af opgange: 
Prøvemaling af første opgang flyttes fra nr. 52 til nr.3, fordi alle døre er udskiftet der. 
 

 

4.  Forsikringssager:  

 -  

5.  Vicevært:  

 Julelys har fået nye pladser, idet buske er blevet ryddet. 
 
Vaskemaskinernes styresystem er opdateret. Dvs. at vi en kortperiode kan opleve at 
der vises en forkert vasketid, men efter den har kørt de forskellige programmer nogle 
gange, har den beregnet en mere præcis tid – der passer inden for 3-5 min. 
 
Det er igen tid til at få ryddet op de gamle cykler, der står rundt omkring og optager 
plads. Andelshavere som har fået påsat en seddel på deres cykler, må meget gerne 
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tage stilling til om cyklen skal smides til storskrald eller flyttes til eget kælderrum.  

6.  Administrator:  

   

7.  Økonomi:  

 Budget for 2018-2019 samt regnskab for 2017-2018 drøftes og gennemgås med hjælp 
fra Stine fra Datea/Newsec. 

 

8.  Eventuelt:  

 Vedligeholdelsesplan, punkt til næste bestyrelsesmøde.  

9.  Lejlighedssalg:  

 Azaleavej13, 2.tv  

10.  Kontorvagter:  

 Onsdag d. 5. december: Jan 
Onsdag d. 12. december: Sabine 
Onsdag d. 19. december: Johannes 
Onsdag d. 26. december: Lukket 

 

11.  Næste bestyrelsesmøde: 12.12.2018  

 Afsæt tid til Generalforsamlingen 28.01.2019 kl. 18.30  

 

 

Underskrifter: 

 

Mads Bruhn Krogh  Sabine Lundquist Johannes Rolighed 

Formand   Kaserer  Referent 

 

Teddy Becher   Jan Seidenberg 
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