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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 6. maj 2008 kl. 19.00

Til stede:  Jeppe Jensen (JJ), Tony Lorentzen (TL), Maiken Amstrup  (MA), Lotte Langhoff 
(LL), Svend Trøst  Sørensen (STS), Peter Østerballe Christensen (PØ), Claus 
Mortensen (CM)

Fraværende: Ingen

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
e. Nyhedsbrev
f. Forsikringssager 
g. Kloak
h. Sonofon / Rambøll antenne
i. Dørtelefoner

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 

W.R. 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

STS kontakter maleren for at få bekræftet tidligere fremsendt tilbud og igangsætter renoveringen 
af døre - dog ikke porten v/ MV4 som afventer efter kloakarbejdet er overstået.

b. Bispeengbueprojektet (TL) 
Intet nyt.

c. Faldstammer
Der bliver indhentet tilbud på udskiftning af faldstammer i slutningen af 2008. Punktet består 
indtil da.

d. Brandsikringskampagne 
Som sidste måned kan bestyrelsen konstateret at der tydeligvis stadig er problemer med udvalgte 
opgange og løstliggende aviser og reklamer. TL og PØ opsætter opslag i de udvalgte opgange 
med billeder af problemet med henblik for at få det stoppet.

TL undersøger priser på opsætning af brandalarmer på fortrapper og bagtrapper.

e. Nyhedsbrev 
Indtil videre udskudt til sensommeren.

Foreløbige emner:

- Guide til maling af vinduer / udluftning

- Billeder fra sommerfest og arbejdsdag

- Rekrutering af ny arbejdskraft til internet

f. Forsikringssager 

TL kontakter HL for status på Codan sag vedr. BAXX.
STS kontakter BXP vedr. røgskaden MVXX.
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g. Kloak
Arbejdet med kloaken er igangsat og forventes afsluttet medio juni.

Bestyrelsen har udfærdiget brev til de to andelsboligforeninger i ejendommen for at orientere om 
arbejdet.

TL kontakter boligexperten ang. potentiel erstatning for beskadigede effekter pga. rotte-
problemer i udvalgte kældre ved Borups Allé. Eventuel forsikringssag.

h. Sonofon antenne / Rambøll
Rambøll har kontaktet foreningen for at  få udvidet arealet til anbringelse af det udstyr som er 
påkrævet i forbindelse med opsætning af antennen. Da arealet der skal benyttes er væsentligt 
større end det aftalte vil PØ forhandle med Rambøll om at flytte lokalet fra tørreloftet v/ BA110 
til et eller to loftsrum ved MV6.

i. Dørtelefoner
Bestyrelsen vil udarbejde en plan for udskiftning af dørtelefonanlæg og lægge den på 
hjemmesiden samt offentliggøre den i f.eks. nyhedsbrevet.

4 Diverse udvalg og grupper 

a. Internetgruppen
Kasper Worm-Leonhard har påtaget sig at være “mentor” for beboere, der melder sig under fanen 
til generalforsamlingen. Een enkelt meldte sig til generalforsamlingen, men bestyrelsen vil gerne 
opfordre interesserede beboere til at melde sig til bestyrelsen.

b. Havegruppen 
Intet nyt. 

5 Økonomi 

a. Restanceliste: kr. 32.139,33
b. Ejerskifter: BE15, 1. tv.

6 Post- og regningsgennemgang 

1) Regning fra DK-Hostmaster - internet-domæne - kr. 45,- ex. moms
2) Regning fra Krüger Aquacare - vedr. varmeanlæg 2007 - kr. 6.958,89 inkl. moms.
3) Regning Kurt Jeppson - vedr. utæt vandrør MV8, 4. th. - kr. 2.500,- inkl. moms. 

Videresendes til BXP for opkrævning direkte hos beboer.
4) Regning fra Lyngholm - vedr. TV-inspektion - kr. 28.088,75 inkl. moms.

7 Eventuelt 

1) Indhentning af tilbud Kurt Jeppson på fjernelse af gammel varmtvandsbeholder i 
bestyrelseslokalet (TL)

2) TL har modtaget tilbud fra AL Tagservice for at få repareret taget og de manglende og 
løse zink-plader ved BA. Tilbuddet lyder på over 20.000 kr. og det lader til at AL-
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Tagservice ikke har været opmærksomme på at det er muligt at tilgå denne del af taget 
via inspektions-lem, men istedet har beregnet leje af en special-lift. TL kontakter AL-
Tagservice for et revideret tilbud.

3) Der er problemer med byggeaffald i storskraldsrummet - og det skaber store problemer 
for beboere der ønsker at komme af med reelt storskrald. PØ opsætter “INTET 
BYGGEAFFALD” og tjekker op på skiltningen. TL kontakter enkelt beboer, der med 
sikkerhed vides at have stillet byggeaffald i rummet.

4) Gammel sag vedr. manglende betaling til Comflex for antenneforstærker. Bestyrelsen 
gennemgik sagen og vurderer at det vil være svært at få medhold i et eventuelt retssag da 
der ikke er indhentet tilbud i sin tid. Det er blevet besluttet at betale regningen for at 
undgå at blive registreret som dårlig betaler. (JJ)

5) Formanden foreslår at vi forskønner bestyrelseslokalets vindue mod MV4. TL & PØ 
bruger et par timer en søndag på det.

6) TL kontakter maleren, der ejer/lejer MV2, kld. og opfordrer dem til at gøre noget ved 
facaden.

7) CM foreslår at man kan opsætte “STOP” / “GO” skilte over skraldespande så man kan se 
når de er tomme eller fyldte - for at optimere fyldningen af vores skraldespande. CM går 
videre med sagen.

8) STS kontakter smed for at få repareret den ene grill, der har hul i bunden (STS).
9) Bestyrelsen spiser middag d. 20. juni - detaljer aftales på næste bestyrelsesmøde.
10) Dato for sommerfesten er bestemt til d. 2. august 2008.
11) Dato for arbejdsdag er fastsat til 1. juni. Bestyrelsen mødes d. 29. maj kl. 19 for at 

koordinere arbejdet. 

8 Næste møde samt vagthavende 

Tirsdag d. 3. juni kl. 19.00

Indkøbsansvarlig: MA

Vagttelefon uge 

19: TL
20: LL
21: CM
22: MA
23: JJ

9 Idéliste 

Historie-/logbog for ejerforeningen. 

Start- & velkomstpakke til nye beboere

Mødet sluttede kl. 22:30


