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Ejerforeningen

Bispeengen

TELEFONLISTE
Formand           Flemming Andersen         22 73 21 31

Næstformand    Lars Fox                           38 19 92 75

Kasserer            Claus Mortensen              38 10 38 82

Sekretær            Kasper Worm-Leonhard  51 92 92 12

Bestyrelsesml.  Svend Trøst Sørensen       38 86 75 10

Suppleant          Henrik Linander               35 85 89 98

Bestyrelsens vagt telefon:   21 67 86 75

Vicevært :  W.R. Service  ( Wivi & Kurt)

Træffetid kl. 7.00 – 17.00 20 21 70 09

Uden for normal arb. tid 47 93 90 09

Boligexperten : Vesterbrogade 24, 3. 33 22 66 93



Liste over foreningens håndværkere
Jagtvejens VVS 39203083
Kurt Jepsson VVS (alternativt) 38342426
Låsehuset (låsesmed) 38101140
Hans Poulsen (murer) 43521596/

40964084
Vilstrup Olesen (elektriker) 35837233

Falck (abonn. 19035789) 70102030
Tryg forsikring

Information om håndværkere
Enkelte beboere har givet udtryk for mindre gode 
erfaringer med foreningens tilknyttede håndværkere.

For at bestyrelsen kan få et overblik herover, 
opfordres alle til at nedskrive deres erfaringer på en 
seddel, som afleveres i bestyrelsens postkasse. Eller 
til at sende en mail til bestyrelsen@bispeengen.dk.
Bestyrelsen vil herefter tage de enkelte sager op til 
behandling. Dog skal det bemærkes, at der kun 
holdes møde en gang om måneden, så nogen 
behandlingstid kan forekomme.

Brainstormning fra beboerne
Hvis i har ideer til hvordan vi kan få en bedre 
ejerforening så kom endelig med jeres ideer. Det 
kunne være rart med inspiration fra beboerne i 
Ejerforeningen Bispeengen.

Generalforsamling
I år vil generalforsamlingen komme til at ligge lidt 
senere end normalt. Datoen er blevet fastlagt til 
søndag den 8. maj 2005. Så sæt allerede nu kryds 
i kalenderen.

Postkasseanlæg.
Vis venligst hensyn til de andre beboer i 
opgangen, ved ikke at lægge reklamer, aviser o.l. 
ovenpå postkasseanlægget. De pynter på ingen 
måde, og det giver samtidig pyromaner en 
anledning til at påsætte ild i opgangen.

Individuelt afdrag på fælleslån
I sidste nyhedsbrev tilbød vi foreningens ejere at 
betale deres del af fælleslånet ud, og dermed 
undgå denne udgift som en del af fællesudgifterne.
Der har været stor interesse for dette.
Alle interesserede har fået tilsendt et skriftligt 
tilbud, med yderligere detaljer omkring indfrielsen.
Frem til den 15. Marts, vil det stadig være muligt 
for de øvrige ejere at benytte sig af denne 
mulighed. Efter denne dato er man nødt til at vente 
indtil muligheden igen vil blive tilbudt.
Tilbud fremsendes ved at give besked til 
kassereren eller Boligexperten.



Til nye og gamle beboer
Depositum for kælder/loftrum er kr. 500,00 pr. rum.
Det er meget vigtig at alle nye tilflyttere bliver tilmeldt, 
samt registreret for loft- eller kælderrum.
Husk, det er ikke muligt at overtage kælder/loftrum fra 
tidligere beboere.
Ejerforeningen opkræver depositum på kr. 500,00 pr. rum, 
for at være sikker på at tidligere ejere også tømmer deres 
kælder/loftrum ved fraflytning.

Hoved/bagtrapper
Affald, tomme ølkasser, møbler, malergrej samt alle andre 
effekter er forbudt at henstille på vores hoved/bagtrapper.
Det henstilles kraftigt til beboerne ikke at stille nogle 
effekter på vores trapper, da dette er ulovligt. Se evt. 
reglerne om brandsikring.
Effekterne vil blive fjernet på beboernes regning.

Vis hensyn til de andre beboer i opgangen, og sørg for 
ikke at blokere trappegangene, da disse er flugtveje i 
tilfælde af brand m.m.

Rentefradrag for foreningens fælleslån
Foreningens renteudgifter på fælleslånene for 2004 har
været 469.167 kr. Dette betyder at foreningens ejere har
et skattemæssigt rentefradrag på (469.167/10.000) kr. 
46,9167 pr. fordelingsandel.

For en lejlighed med et fordelingstal på 69, betyder det
et rentefradrag på (69*46,9167) 3237,25 kr.

Gennemgang af installationer
Bestyrelsen vil en gang i foråret foretage en 
gennemgang af alle lejligheder, med henblik på at 
efterse om vand- og varmeinstallationerne er i 
overensstemmelse med de registrerede fordelingstal.

Endvidere skal gennemgangen gerne afsløre 
potentielle uhensigtsmæssige installationer, der kan 
være årsag til skader og ulykker. Gennemgangen vil 
komme til at foregå over en periode, med en opgang 
ad gangen. De nærmere datoer og tidspunkter vil 
blive meddelt på et senere tidspunkt

Istandsættelse af fortrapperne
Den maler vi indtil nu har haft tilknyttet foreningen, 
m.h.t. istandsættelse af vores hovedtrapper er gået 
på efterløn.

Så desværre har der ikke været så meget 
fremskridt i trappeistandsættelsen de sidste måneder 
af 2004. Vi havde derfor igen projektet i udbud 
omkring årsskiftet, og har fundet frem til en ny maler.
Denne er allerede nu i fuld gang med renoveringen 
på Bispeengen 15.



Ejerforeningen har fået ny hjemmeside
Foreningen har fået en ny hjemmeside, eftersom 
den gamle var utidssvarende, og ikke havde været 
opdateret i meget lang tid.

Formålet med den nye side er at fungere som et 
arkiv med informationer, der er nyttige for alle 
beboere i foreningen. Den vil indeholde 
informationer som referater, vedtægter, en 
håndbog til huset samt virke som et 
informationscenter for hele ejendommen.

Et andet formål er at præsentere vores ejendom 
og ejerforening for bl.a. folk, der overvejer at købe 
lejlighed i ejendommen. Siden er under opbygning, 
og vil løbende blive rettet til, efterhånden som nye 
informationer dukker op. Vi vil i bestyrelsen 
opfordre alle til at bruge siden og til at komme med 
indlæg og emner som I mener vil være til gavn for 
alle i foreningen. Den nye hjemmeside kan ses på
www.bispeengen.dk.

Manglende lys på trapper, lofter & i kælderen
Ved manglende lys på vore fællesarealer, giv da 
venligst vores vicevært W.R. service besked, på
telefon 20 21 70 09, eller læg en seddel til 
viceværten i Ejerforeningens brevkasse 
Munkensvej 4, kld.

Fællesarbejde
Så er tiden nær, hvor vi skal have tømt de sidste 
kælder- & loftsrum, samt have ryddet op i gamle 
cykler og barnevogne!!
Derfor opfordres du/i til at hjælpe. Bestyrelsen sørger 
for kaffe, øl, sodavand samt lettere frokost.
Det kommer til at foregå lørdag den 5. marts 
kl.10.00.
Så sæt allerede nu et kryds i kalenderen.
Vel mødt.

Vi håber på stort fremmøde, så vi derfor kan blive 
hurtigt færdig.

Hvorfor hjælpe til?
Bestyrelsen har tidligere sat mærker på cykler og 
barnevogne der ikke synes at have været i brug 
gennem længere tid. Bl.a. fordi de tidligere ejere er 
fraflyttet foreningen.
Stelnumrene på cyklerne er noteret, og listen er 
videregivet til politiet. 
Der har også tidligere været mangel på ledige loft- og 
kælderrum i vores ejerforening, så vi er nu i gang 
med at rydde de sidste loft- og kælderrum så alle 
interesserede ejere i foreningen kan få tildelt loft 
og/eller kælderrum.
Endelig er det også en mulighed for at lære andre i 
vores forening at kende, det viser erfaringerne fra 
tidligere fællesarbejder.
Der er bestilt 2 containere til weekenden.


