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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: 27.02.2019 
Tilstede: Bestyrelse: Mads, Sabine, Teddy, Jan, Johannes. Suppleant: Britta. 
Afbud: Susanne. 
Referent: Johannes 

Pkt. Emne: Aktion: 

1.  Godkendelse af referat:  

 Godkendt og underskrevet.  

2.  Generalforsamling:  

 Formand 

Mads Bruhn Krogh 

 Kontakt Newsec/Datea 

 Viceværtsansvarlig 

 Løbende vedligehold 

Næstformand 

Johannes Rolighed 

 Webansvarlig & 
Referent 

 Lejlighedssalg 

Kasserer 

Sabine Lundquist 

 Arrangør af 
arrangementer 

 Mail besvarelser 

 

Bestyrelsesmedlem 

Jan Seidenberg 

 Formidling, info fra 
bestyrelse 

 Hundetilladelser 

 

Bestyrelsesmedlem 

Teddy Becher  

 Forsikringssager 

 Lejlighedssalg 

 Vedligehold 

 

Suppleanter 

Britta Madsen 

 Susanne Landorph 

 

Haveudvalg 

Susanne Landorph 

Peter Rolsdorf 

 

Administrator 

Kontaktperson hos 
Newsec/Datea: 
Ursula Bresemann 
URB@newsec.dk  
tlf.nr. 45 26 09 48 
 

 

 

 

3.  Opgaver generelt (nye øverst):  

 FIBIA: Kontrakt med Fibia indgået med virkning fra 1. maj, hvor vi kan kobles op på 
den nye aftale. Materiale desangående kommer i løbet af foråret. 
 
 

 
 
 
Mads 
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Dørtelefoner: 
21 andelshavere har en dørtelefon monteret således at, de nye døre åbner op i den. 
Bestyrelsen havde snakket om at udskifte dørtelefoner hvor telefonen var til gene.  
Efter dette bestyrelsesmøde, er det vedtaget at omkostningerne vil være for høje, ved 
kun at udskifte i de berørte lejligheder. I stedet ønsker vi at stille et forslag til næste 
GF, med en komplet udskiftning, der indebærer at alle lejligheder for nye telefoner. 
 
 
Persondatapolitik: 
Bestyrelsen udarbejder foreningen reglement for Persondata Politik. Det vil 
præsenteret på næste GF. 
(Aktion, Sabine) 
 
Renovering af lejelejlighed: 
En lejer ønsker at gøre brug af vedligeholdelseskontoen til udskiftning af gulv. 
Desværre har der af uvisse årsager, blevet underskrevet en lejekontakt uden 
vedligeholdelseskonto.  
Bestyrelsen vil indtil næste B-møde finde ud af standen af gulvet og hvad et nyt gulv 
koster at få lagt af en prof. Håndværker. Derefter skal det besluttes om udførelsen 
skal finde sted, med en husleje stigning til følge.  
 
Renovering af nr. 11 st. tv. 
Ønske om renovering af køkken og badeværelse – godkendt. Arbejdet påbegyndes i 
starten af marts og vil forløbe over 4-6 uger. 
 
Mindre mureropgaver: 
Tilbud modtaget på udførelse af nedenstående opgaver: 

 Udskiftning af fliser ved opgangsdørene i nr. 3 og 11 

 Frostsprængninger over garagerne i nr. 10-14 

 Rep. af revnet altan i nr. 52, 2, 2 

 Rep. af kælderhals ved nr. 1 
Tilbud skal uddybes og godkendes. 

 
Udskiftning af døre: 
Alle døre er nu installeret og vi mangler kun småting hist og her for at være helt i mål. 
I opgange hvor der udskiftes linoleum vil dørlisten blive monteret, efter maleren har 
færdiggjort sit arbejde. Endvidere vil ADLO kontakte de andelshavere som mangler at 
få udbedret de sidste reparationer.  
Bestyrelsen har ligeledes besluttet følgende: 

 Ophængning på døre som kræver søm, skruer, lim el. lign. Er forbudt 

 Døren må ikke males, hverken indvendig eller udvendig 

 Ringeklokke er andelshaver ejet ansvar, dvs. hvis din klokke ikke virker efter 
udskiftningen, er det op til andelshaver selv at reetablerer en klokke 

Ovenstående punkter vil blive tilføjet vores ordensreglement.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sabine 
 
 
 
 
Johannes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teddy 
 
 
Teddy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mads 
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Maling af opgange: 
Malerarbejdet i opgang 3 er godkendt af bestyrelsen samt opgangsudvalget. 
Branddøre fra trappeopgang til kælder er malet i lys farve, allerede nu er der 
observeret fodaftryk på nederste del af døren. Det er derfor vedtaget at der monteres 
en rustfristålplade i bunden af døren.  
 
Omtrentlige datoer for udførelsen er følgende: 
 

11.3 - 30.3: Azaleavej 7 18.3 - 5.4: Azaleavej 9 
25.3 - 12.4: Azaleavej 10 1.4 - 16.4: Azaleavej 12 
8.4 - 22.4: Azaleavej 14 15.4 - 3.5: Azaleavej 13 
22.4 - 10.5: Azaleavej 11 6.5 - 19.5: Søndre Fasanvej 52 

 
 

Jan 

4.  Forsikringssager:  

    

5.  Vedligehold:  

 Vedligehold 2019  
Renovering og lovliggørelse af el i fællesområder som blev vedtaget på dette års GF, 
sættes i gang efter at de nuværende projekter er færdiggjort. 
 
Udskiftning af varmtvands beholder i nr. 7-9. 
Efter megen undersøgelse i kontrakter og samtaler med Alm &Thomsen, Vest VVS og 
Øens, ender vi med at betale regningen! På trods af at garantiperioden er 
overskredet, har Milton Megatherm leveret en ny varmtvandsbeholder, UB. Vi ender 
derfor med at skulle betale regningen for installeringen af beholderen på ca. kr. 
40.000 inkl. moms.   
Rensning af kanaler til tørretumbler. 
Kanaler trænger til at blive renset. Tilbud modtaget på 4.500kr. eksl. Moms, - 
Tilbuddet er godkendt og sættes i gang snarest. 

Mads 
 
 
 
Mads 
 
 
 
 
 
 

6.  Vicevært  

 Opgaver ud over det daglige: 

 Udbedring af murværk i kældre. 

 Gennemgang af døre + opsætning af navneskilte på de nye døre. 

 
 

7.  Administrator  

 -  

8.  Økonomi  

   

9.  Lejlighedssalg:  

  Sdr. Fasanvej 52, 2. dør 2 – Købes internt  

10.  Evt.  

 Fremtidig kommunikation fra bestyrelse til andelshavere. 
Legeplads opdateres? 

 

11.  Kontorvagter:  

 Onsdag den.  6.3– Sabine 
Onsdag den. 13.3 – Johannes 
Onsdag den. 20.3 – Jan 
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Onsdag den. 27.3 – Teddy 

12.  Næste B-møde onsdag d. 27.3-2019 kl. 19:00  

   

 

 

Underskrifter: 

 

Mads Bruhn Krogh  Sabine Lundquist Johannes Rolighed 

Formand   Kaserer  Referent 

 

Teddy Becher   Jan Seidenberg 
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