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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19.00

Til stede:  Jeppe Jensen, Tony Lorentzen, Søren Møller, Svend Trøst Sørensen, Peter 
Østerballe Christensen

Fraværende: Dan Eriksen, Henrik Linander

Referent: Tony Lorentzen

Vicevært/W.R. Service

W.R.Service var ikke til stede på mødet.

Referat fra sidste bestyrelsesmøde

Løbende sager

a.   Renovering af hovedtrappe, porte og døre
b. Bispeengbueprojektet (TL)
c. Faldstammer
d. Brandsikringskampagne (SM) 
e. Nyhedsbrev
f. Forsikringssager 
g. Kloak
h. Sonofon / Rambøll antenne

Diverse udvalg og grupper

a. Internetgruppen 
b. Havegruppen (Kristine)
c. Kloak

Økonomi
a. Restanceliste
b. Ejerskifter 
c. Budgetkontrol

6. Post- og regningsgennemgang

7. Eventuelt

8.  Næste møde samt vagthavende

9.  Idéliste
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1 Vicevært/W.R. Service 

WR Service var ikke til stede ved mødet.

2 Referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referatet blev godkendt af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

3 Løbende sager 

a Renovering af hoved- og bagtrapper, porte og døre

Intet nyt i forhold til sidste referat. STS har talt med håndværkeren og godkendt at arbejdet bliver 
påbegyndt når vejrforholdene er til det idet det er problematisk at male med oliemaling før det er 
vindstille og tørvejr. Bestyrelsen følger op på arbejdet og såfremt det ikke er udført inden 1. juli 
bedes håndværkere om at færdiggøre arbejdet.

b Bispeengbueprojektet (TL) 
Intet nyt.

c Faldstammer
Når der er overblik over kloak-situationen (se pkt. g) bliver der indhentet tilbud på udskiftning af 
faldstammer i slutningen af 2008 når reparationen af kloaken er blevet udført.

d Brandsikringskampagne (SM) 
Intet nyt.

e Nyhedsbrev 
Udkommer medio marts.

f Forsikringssager 
- Svampeskade ved BA110 er sendt til forsikringen og der ventes på tilbagemelding.
- I forbindelse med indbrudsforsøg i BE7 forventes det at der kommer en udgift til reparation af 

hoveddør.
- Vandskade mellem to beboere MV6 er afgjort og ejerforeningens forsikring dækker og 

beboerne afventer betaling.

g Kloak
Bestyrelsen afventer tilbud fra yderligere et firma til reparation af kloaken torsdag d. 6. marts.

Bestyrelsen mødes tirsdag d. 11. marts kl. 17.30 og gennemgår tilbuddet.
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h Sonofon antenne / Rambøll
Intet nyt siden sidst.

4 Diverse udvalg og grupper 

a Internetforeningen
Lars Fox var indbudt på mødet og der blev talt detaljer omkring de økonomiske forhold omkring 
ejerforeningen og “internetforeningen”. Lars Fox udtrykte ønske om at slippe for arbejdet 
fremover og bestyrelsen vil i samarbejde med Lars Fox forsøge at finde frem til en løsning så 
netværket kan køre videre.

b havegruppen 
Bestyrelsen har modtaget indlæg til nyhedsbrevet som publiceres snarest.

5 Økonomi 

a Restanceliste: kr. 38.364,97

b Ejerskifter: 1 stk - BE 9

6 Post- og regningsgennemgang 

1) Regning fra Kurt Jeppson, MV8-10 - kr. 4.350,50
2) Regning fra Kurt Jeppson, MV6 bagtrappe - kr. 2.410,-
3) Regning fra Kurt Jeppson, BA110  - kr. 536,25 betales af E/F som kompensation
4) Regning fra Kurt Jeppson, MV4 kælder - 2.495,25

7 Eventuelt 

1) Der indkøbes en billig, ny telefon som vagttelefon.
2) Indhentning af tilbud Kurt Jeppson på fjernelse af gammel varmtvandsbeholder i 

bestyrelseslokalet (TL)
3) En del beboere melder problemer med det varme vand forskellige steder i bygningen. 

STS forsøger at foretage et “tilbageløb” på nogle af varmtvandsstrengene.

8 Næste møde samt vagthavende 

Tirsdag d. 8. april kl. 19.00

Indkøbsansvarlig: TL

Vagttelefon uge 

10: HL
11: TL
12: JJ
13: HL (tirsdag)
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14: STS

9 Idéliste 

Historie-/logbog for ejerforeningen. 

Start- & velkomstpakke til nye beboere

Mødet sluttede kl. 22:15


