
 

 

 

 
 

  Side 1 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2009 kl. 19.00 
 

Til stede: Claus Mortensen (CM), Jeppe Jensen (JJ), Peter Østerballe Christensen (PØ), Lotte 

Langhoff (LL), 

 

Fraværende: Maiken Amstrup (MA), Tony Lorentzen (TL) 

 

Referent: PØ 

 

Mødeoversigt 

1. VICEVÆRT/W.R. SERVICE 2 

2. REFERAT FRA SIDSTE BESTYRELSESMØDE 2 

3. LØBENDE SAGER 2 

A. RENOVERING AF HOVED- OG BAGTRAPPER, PORTE, DØRE OG VINDUER 2 
B. LIV UNDER BUEN - TIDL. BISPEENGBUEPROJEKTET (V/ TL) 2 
C. FALDSTAMMER 2 
D. BRANDSIKRINGSKAMPAGNE 2 
E. NYHEDSBREV 2 
F. FORSIKRINGSSAGER 2 
G. SONOFON ANTENNE / RAMBØLL 3 
H. VANDMÅLERE. 3 
I. SOMMERLUKNING AF VARMECENTRALER. 3 
J. KOMMENDE ARBEJDSDAG/ANDEN VEDLIGEHOLDELSE 3 
K. PROBLEMER MED VARMT VAND 3 
L. GENERALFORSAMLING 4 
M. CYKELOPRYDNING 4 
N. CYKELSTATIVER 4 

4. DIVERSE UDVALG OG GRUPPER 4 

A. INTERNETGRUPPEN 4 
B. HAVEGRUPPEN 4 
C. HJEMMESIDEN 4 

5. ØKONOMI 4 

6. POST- OG REGNINGSGENNEMGANG 4 

7. EVENTUELT 5 

8. NÆSTE MØDE SAMT VAGTHAVENDE 5 

9. BESTYRELSESTELEFON UGE 5 

10. IDÉLISTE 5 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

1. Vicevært/W.R. Service  
W.R. Service var ikke til stede ved mødet. 

 

2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde  
 
(Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.) 

 

3. Løbende sager  

A. Renovering af hoved- og bagtrapper, porte, døre og vinduer 

PØ har indhentet tilbud fra malere, men da sommersæsonen er gået på hæld genoptages arbejdet 

til foråret. 

 

TL er i gang med at indhente tilbud på renovering af bagtrapper hos to forskellige selskaber som 

forventes tilsendt i den kommende uge og gennemgåes ved næste bestyrelsesmøde. Grundet 

TL’s fravær er dette udskudt til næste møde i marts. 

 

Når der er indhentet tilbud udarbejdes der en ny tidsplan for renoveringen af bagtrapperne. 

 

B. Liv under Buen - tidl. Bispeengbueprojektet (v/ TL) 

Der er fuld gang i arbejdet i projektgruppen. Forprojektet udarbejdes af GHB 

Landskabsarkitekter hen over vinteren / foråret 2008. Næste mødedato i gruppen er et brainstorm 

møde med landskabsarkitekterne hvor også Københavns Kommune vil være til stedet på 

opfordring fra Klaus Bondam, der er meget interesseret i projektet. (ikke opdateret) 

 

C. Faldstammer 

Bestyrelsen har gennemgået tilbud fra tre forskellige selskaber og vurderet at priserne på 

nuværende tidspunkt er for høje og vil gerne se tiden an og se om priserne ikke falder henover 

det næste halve år. (ikke opdateret) 

 

 

D. Brandsikringskampagne  

Bestyrelsen har besluttet at indkøbe 2 stk. brandalarmer til hver fortrappe. PØ kontakter W.R. 

Service for at få tilbud på opsætning af disse. 

 

I samme forbindelse beder PØ W.R. Service om at opsætte de indkøbte askebægre i gården. 

 

E. Nyhedsbrev  

PØ opdaterer i samarbejde med TL nyhedsbrevet og rundsender til gennemlæsning i bestyrelsen. 

F. Forsikringssager 

MA kontakter BXP for at få en bygningssagkyndig person ud til at besigtige revnerne i væggene 

omkring BA110 1. tv. MA var ikke til stede så TL beder om opdatering i sagen. Grundet fravær 

af MA og TL vil sagen blive opfuldt via mail. 

 



 

 

 

 
 

  Side 3 

Der er opstået vandskade ml. BE13 3. tv. og 2. tv. Kurt Jeppson har udbedret problemet og CM 

kontakter Kurt Jeppson for at finde ud af hvilke håndværkere, der har været ude hos beboerne 

hvorefter der kontaktes taksator.  

 

Vandskade ml. BE13 3. tv. og 2. tv. er afvist af foreningens forsikring. Skaden er ikke opstået i 

skjulte rør, men beboerens egne vandrette rør. Erstatningskravet fra underboen er nu sendt videre 

til beboerens eget forsikringsselskab 

 

G. Sonofon antenne / Rambøll 

Bestyrelsen er blevet kontaktet af beboeren, der bor under serverlokalet som har klaget over støj. 

Bestyrelsen ikke kunnet konstatere problemer ved tjek. Beboeren vil blive bedt om at henvende 

sig hvis problemet genopstår. 

 

Kablingen i forbindelse med antenneopsætningen skal udbedres på bagtrappen. PQ kontakter 

Rambøll 

 

H. Vandmålere.  

Der er fra en beboers side blevet udtrykt ønske om individuelle vandmålere i hver lejlighed og 

vedkommende fremlægger et forslag på næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen vil ved 

lejlighed indhente tilbud på opsætning, aflæsning og vedligeholdelse. Punktet består indtil 

videre. 

 

I. Sommerlukning af varmecentraler. 

Forud for næste generalforsamling vil der blive indhentet skriftlig data/statistik ved bl.a. 

Energidata for at kunne imødekomme spørgsmål fra beboere ang. den iværksatte sommerlukning 

af varmecentralerne.  Punktet består indtil videre. 

 

J. Kommende arbejdsdag/anden vedligeholdelse 

A. Fjernes mos ved plankeværket 

B. Skraldeskuret BE15/MV12 skal males 

C. Træbeskyttelse/olie på indersiden af portene 

D. Maling af gårdtrapper v. MV 

E. Reparation af bord med manglende ben på grill plads 

F. Maling af legeplads 

G. Fuglesikring af skraldeskurene 

 

K. Problemer med varmt vand 

E/F får løbende tilbagemeldinger fra beboere der oplever manglende varmt vand i ejendommen. 

Dette er blevet undersøgt af flere omgange i 2008 og mange af problemerne er blevet afklaret, 

men visse lejligheder oplever stadig med jævn mellemrum manglende varmt vand.  

 

Bestyrelsen vil derfor igangsætte en større undersøgelse for at få et samlet overblik over 

problemet for hele ejendommen. Denne opgave ligger hos PØ og TL. 

 

STS undersøger muligheden for at få et abonnement til udsyring af varmecentralerne. 

 



 

 

 

 
 

 

L. Generalforsamling 

Bestyrelsen forslår den 3. maj som første prioritet og d. 10 som anden prioritet. 

 

I den forbindelse skal der stiftes ny bestyrelse da formand, kassér, og et menigt medlem ikke 

genopstiller.  

 

Der vil blive udsendt en indkaldelse til dette medio april. 

 

M. Cykeloprydning 

Cykler afhentet af hittegodskontoret. 

 

N. Cykelstativer 

Grundet succesen med de indkøbte cykelstativer vil bestyrelsen undersøge behovet for flere 

stativer, hvorefter de vil blive indkøbet hvis det bliver fundet nødvendigt (LL). 

 

 

4. Diverse udvalg og grupper  

A. Internetgruppen 

Vi har fået udarbejdet en belastningskurve for foreningens up- og download forbrug. Dette 

bekræfter at vi kan halvere vores upload kapacitet uden problemer. Vores nuværende forbindelse 

er 8Mbit/8Mbit, men behovet er i virkeligheden 12Mbit/4Mbit. CM får lagt sidste hånd på en 

kontrakt for med Bolig:net til snarlig underskrivelse.  

 

Kontrakten er stillet i bero da netværket kører godt pt. Bestyrelsen undersøger muligheden for på 

længere sigt at foretage en større udskiftning rettet imod også at dække IPTV.  

B. Havegruppen  

Det blev aftalt at bestyrelsen inviterer Kristine til bestyrelsesmødet i marts for at planlægge og 

diskutere haveprojekter i 2009. (PØ). 

 

C. Hjemmesiden  

PØ og TL er godt i gang med opdatering af hjemmesiden og forventer at fremlægge resultatet på 

næste bestyrelsesmøde. Grundet ferie og andet er dette udskudt til næste møde. 

 

 

 

5. Økonomi  
 

 Restanceliste: kr. 59.646,06 

 Ejerskifter:   MV4, st. th. 

 

 

6. Post- og regningsgennemgang  
 

1) Kurt Jeppson kr. 526 – incl. moms. Efterset vand Vedr. MV12 2 tv. (rekv. af vicevært) 

2) Kurt Jeppson kr. 834 – incl. moms. Efterset vand og afløbsrør Vedr. BE13 1 tv. 

(Muligvis forkert adresse, kan være 2. tv.) 



 

 

 

 
 

  Side 5 

3) Kurt Jeppson kr. 3250 – incl. moms. Efterset varmvandsinstallation MV4 kld (rekv. af 

vicevært) 

4) Kurt Jeppson kr. 27.641 – incl. moms. Udskiftning af pumpe MV4 kld (rekv. af vicevært) 

5) All remove kr. 1537,50 – incl. moms. Graffiti abonnement. 

6) Kreditnota All remove kr. 1499 – incl. moms. Graffiti abonnement. 

7) Brev fra advokat om tvangsauktion MV(xx). 

8) Brev fra Nordea vedr. nedskrivning af kredit. 

 

7. Eventuelt 
 

1) TL kontakter beboerne, der havde flere kælderrum end tilladt og følger op på det ud 

fra korrospondencen CM har ført. Dette drejer sig om BE15 hvor der pt er venteliste. 

Sagen opfølges ved næste møde. 

2) Evt. søgsmål mod MV (xx) pt. nedlagt grundet risiko for store omkostninger. Denne 

sag kan genåbnes på et senere tidspunkt hvis relevant. Pt. er der ingen klager fra 

ejendommens beboere. 

3) TL foreslår at vi i starten af det nye år laver en gennemgang af alle kælder og loftsrum. 

JJ hjælper med dette. 

4) TL ringer og beder Klingsey om at få samlet el-målere i et par opgange og rykker dem 

for det. Status ved næste møde grundet fraværd. 

5) Julefrokost for bestyrelsen er fastsat til torsdag d. 12. februar 2009 - PØ arrangerer. 

6) STS rykker Kurt Jeppeson for regulering af pumpe på MV4. 

 

 

8. Næste møde samt vagthavende  
 

 Mandag d 2. Marts kl. 19.00 (i tilfælde af TL ikke kan mandag bliver d. 3) 

 Indkøbsansvarlig: LL 

9. Bestyrelsestelefon uge  
 

6: JJ 

7: STS 

8: LL 

9: TL 

10: CM 

 

10. Idéliste  
 

 Historie-/logbog for ejerforeningen. 

 Start- & velkomstpakke til nye beboere. 

 TL & PØ bruger et par timer en søndag på at forskønne bestyrelseslokalets vindue når der 

er tid og overskud til foråret. 

 TV løsning. Nedsætning af projektgruppe for interesserede beboere. 

 

 

Mødet sluttede kl. 21.30 


