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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 5. februar 2008 kl. 19.00

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

Fraværende: Dan Eriksen

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

Der er modtaget  tilbud på istandsættelse af døre og porte i ejendommen fra to forskellige 
selskaber og bestyrelsen har valgt det ene tilbud og forventer at arbejdet bliver igangsat i løbet af 
april måned når vejret tillader det.

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 starten af 2008.

d Brandsikringskampagne (SM) 
Der mangler stadig frivillige til vanding af div. kakti i opgangene. 

I et par opgange i ejendommen er der store problemer med at der ligger aviser og reklamer under 
trappen som bliver smidt på trappearealet. Bestyrelsen vil lave et opslag i de pågældende 
opgange og undersøge muligheden for at  saktionere de pågældende beboere f.eks. ved 
opkrævning af ekstraordinære udgifter til oprydning.

e Nyhedsbrev 
Udkommer ultimo februar. Deadline for indlæg fredag d. 15. februar. 

Emner: Indledning (PØ & TL), Kloak (PØ), Generalforsamling (JJ), Brandsikringskampagne 
(PØ & SM), Internet og hjemmeside (TL), Regler omkring reparation af skader samt rekvirering 
af håndværkere (TL), Indbrud (HL). Forslag og indlæg er velkomne.

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.
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- Vandskade mellem to beboere MV6 i forbindelse med utæt af vandlås. Skaden meldes til 
ejerforenings forsikring for at få afgjort om den dækker skaden eller om beboeren selv skal 
dække skaden. STS følger op på sagen hos BXP.

g Kloak
Det har vist sig besværligt at få leverandører til at udarbejde tilbud på udarbejdelse af 
problemerne med kloaken - trods bestyrelsen gentagne gange har rykket  for det. Bestyrelsen 
forventer at modtage tilbud indenfor indeværende uge.

h Sonofon antenne / Rambøll
Eltel har kontaktet formanden for at besigtige rummet til installation af hardware i forbindelse 
med opsætning af antennen. Bestyrelsen har godkendt at Eltel kan opstille udstyret på loftet  ved 
BA110 og at der etableres et afgrænset rum til udstyret - således at kun Eltel har adgang til 
udstyret. Det er godkendt at rummet kan etableres op til 2 meter ud fra brandvæggen.

Sagen afventer yderligere information fra Rambøll.

4 Diverse udvalg og grupper 

a Internetforeningen
Bestyrelsen har kontaktet  BXP for at  få arbejdsgangen vedr. afmelding / tilmelding til at  køre 
optimalt så beboere automatisk bliver koblet af internettet når en lejlighed fraflyttes, men intet 
hørt. TL rykker BXP for svar.

b havegruppen 
Intet nyt.

5 Økonomi 

a Restanceliste: kr. 28.446,-

b Ejerskifter: JJ vender tilbage.

6 Post- og regningsgennemgang 

1) Regning fra Jørn Andersen for reparation af port ved MV10 - kr. 2185,- ex. moms
2) Regning fra Kurt Jeppson for afsyring af 3 stk. varmevekslere - kr. 6.429,- ex. moms
3) Regning fra Hetland vedr. reparation af vandret vandrør på bagtrappen MV12 - rekvireret 

af beboer MV12. Regningen afleveres til beboeren.
4) Regning fra Post Danmark vedr. strafporto - kr. 
5) Rykker fra Copydan for manglende rapportering. TL kontakter Copydan.
6) Regning fra Kurt Jeppson vedr. efterseelse af ventiler BE13 - kr. 429,- ex. moms.
7) Regning fra Hetland vedr. utæt vandrør hos beboer BE13 rekv. af beboeren selv - kr. 

5.789,-. JJ kontakter beboeren for at få yderligere information om arbejdets art så det kan 
bestemmes om beboeren eller om ejerforeningen skal betale.
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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) I forbindelse med udlejning af kælderlokalet ved BE5 har bestyrelsen forhåndsgodkendt 

at der kan bruges max. 20.000,- ex. moms i forbindelse med installation af nye vinduer 
samt bi-måler til strøm. TL indhenter tilbud og sender rundt til bestyrelsen til endelig 
godkendelse.

8 Næste møde samt vagthavende 

Tirsdag d. 4. marts kl. 19.00

Indkøbsansvarlig: SM

Vagttelefon uge 

06: JJ
07: TL
08: SM
09: STS
10: HL

9 Idéliste 

Historie-/logbog for ejerforeningen. 

Start- & velkomstpakke til nye beboere

Mødet sluttede kl. 21:50


