
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: 12.12.2018 
Tilstede: Bestyrelse: Mads, Sabine, Teddy, Jan, Johannes. Suppleant: Susanne, Britta. 
Afbud: 
Referent: Johannes 

Pkt. Emne: Aktion: 

1.  Godkendelse af referat:  

 Referat af 28.11.2018 underskrevet.  

2.  Generalforsamling:  

 Forberedelse af GF 2019  

 Indkaldelse til generalforsamling godkendes med den rettelse, at der udfra 
dato fremgår sidste frist for indkomne forslag. 

 Beretning. 

 Bestilling af mad til GF. 
   

 

3.  Punkter til drøftelse i bestyrelsen.  

 Økonomisk kompensation til bestyrelsesmedlemmer udbetales i forhold til 
aktivitetsperiode.  
 
Vedligeholdelses plan drøftes – Anders kontaktes angående de enkelte punkters 
status. 
Fremadrettet plan for hvor ofte vi skal opdatere planen. 
 
Tilbud fra Fibia.  
Fremsendes. Mulighed for billigere abonnement og hurtigere forbindelse.  
Punkt til næste besyrelsesmøde. 
 
Parkering bag 10-12-14 
Det opleves, at der er flere, som benytter sig af at parkere deres bil på foreningens 
grund. Dette er ikke tilladt, heller ikke på pladsen ved containergården. Vi har ikke 
intentioner om at lege parkeringsvagter – derfor bedes de beboere, som benytter sig 
af pladsen, stoppe deres brug omgående. 
Forbud mod parkering – skilt sættes op. 

 

4.  Forsikringssager:  

 -   

        5. Punkter til orientering  

 Juleferie 
Kontoret holder lukket imellem jul og nytår 
 
Gravearbejde på sdr. Fasanvej 
Udgangen til sdr. Fasanvej fra Azaleavej spærres indtil slut februar. I den forbindelse 
vil der blive gravet nye fjernevarmestik ind til nr. 52, hvor der også installeres et 
meldepunkt til fjernevarmen. Gamle fjernevarmerør vil også blive udskiftet. Beboere i 
ejendommen vil blive informeret, når tiden nærmer sig.  
 
Vedligehold i denne måned 
Tærede radiatorer udskiftet. 
Varmelegeme i vaskemaskine udskiftet. 
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Lyssensor i nr. 1 udskiftet. 
 
Mindre mureropgaver (Ny murer kontaktes for tilbud)  
Udskiftning af fliser ved opgangsdørene i nr. 3 og 11 
Frostsprængninger over garagerne i nr. 10-14 
Altan i nr. 52, 2, 2 

 
Udskiftning af døre 
Gennemgang af fejl og mangler med Adlo – den. 6.12.2018. Fejl og mangler udbedres! 
Flere lejligheder har dørtelefonen bag døren. Det betyder at den nye dør ikke kan 
åbnes helt op. Dørtelefoner flyttes over til den anden side af døren i de berørte 
lejligheder.  
 
Maling af opgange 
Møde i udvalget d. 10.01.19.  
Linoleum prøver skal drøftes. 
Prøvemaling bliver i opgang 3 og bør istandsættes hurtigst muligt i 2019. Maler 
koordinerer opgaven i opgangen. 
 

6. Vicevært:  

  Gennemgang af vedligeholdelsesplan.  

7. Administrator:  

 Opfølgning på budgetmøde.  

8. Økonomi:  

 -  

9. Eventuelt:  

 -  

10. Lejlighedssalg:  

 Azaleavej13, 2.tv.  

11. Kontorvagter:  

 Onsdag d. 19. december: Johannes 
Onsdag d. 02. januar: Sabine 
Onsdag d. 09. januar: Teddy 
Onsdag d. 16. januar: Jan 
Onsdag d. 23. januar: Mads 

 

12. Næste bestyrelsesmøde: 23.01.2019  

 Ordinær generalforsamling: 28.01. 2019 kl.: 18:30  

 

 

Underskrifter: 

 

Mads Bruhn Krogh  Sabine Lundquist Johannes Rolighed 

Formand   Kaserer  Referent 
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Teddy Becher   Jan Seidenberg 
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