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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 7. august 2008 kl. 19.00

Til stede:  Lotte Langhoff (LL), Peter Østerballe Christensen (PØ), Claus Mortensen (CM) 
Jeppe Jensen (JJ), Maiken Amstrup (MA)

Fraværende: Tony Lorentzen (TL), Svend Trøst Sørensen (STS)

Referent: Lotte Langhoff

Vicevært/W.R. Service

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

Referat fra sidste bestyrelsesmøde

Løbende sager

a.Renovering af hoved- og bagtrapper, porte og døre
b. Bispeengbueprojektet (TL)
c. Faldstammer
d. Brandsikringskampagne
e. Nyhedsbrev
f. Forsikringssager 
g. Kloak
h. Sonofon / Rambøll antenne
i. Dørtelefoner
j. Beboer BE13
k. Vandmålere
l. Sommerlukning af varmecentraler
m. Kommende arbejdsdag
n. Askebægre

Diverse udvalg og grupper

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

Økonomi
a. Restanceliste
b. Ejerskifter 
c. Budgetkontrol

6. Post- og regningsgennemgang

7. Eventuelt
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8.  Næste møde samt vagthavende

9.  Idéliste

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

Renoveringen af porte samt for og bagdøre er i gang og forventes afsluttet snarest.  PØ har taget 
kontakt til flere malere for at indhenter tilbud på maling af vinduer på lejlighed el. vinduesfag. 
Der mangler endnu tilbagemelding.

I løbet af efteråret udarbejdes en ny tidsplan for renoveringen af bagtrapperne. Den tidligere 
tidsplans kan ikke overholdes da andre projekter har fået højere prioritet.  Tidligere tilbud på 
renovering opdateres. 

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 har undersøgt priser på opsætning af brandalarmer, men mangler fortsat tilbagemelding – 
punktet består da TL er fraværende.

e. Nyhedsbrev 
Planlægges til at udkomme i midten af september. De forskellige emner fordeles blandt 
bestyrelsens medlemmer – se initialer – og udkast e-mailes til TL.

Foreløbige emner:

- Guide til maling af vinduer / udluftning – inkl. tilbud PØ

- Billeder fra sensommerfest  ??
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- Rekruttering af ny arbejdskraft til internet PØ

- Containersedler CM

- Dørtelefoner – inkl. rækkefølge af udskiftninger LL

- Sommerfest PØ

- Lyd/musikrum PØ

- Punkt med div. udførte opgaver (div. reparationer m.m.) TL

- Planlagte renoveringer. Bagtrapper og faldstammer.  JJ

- Hjemmeside PØ

- Ingen rygning på bagtrapper. Nye askebægre MA

- Sonofon antenne JJ

f. Forsikringssager 
TL kontakter HL igen for status på Codan sag vedr. BA110.  Fortsat intet nyt. PØ følger op på 
henvendelsen til HL, fra hvem der endnu ikke har været tilbagemelding. Sagen skal dog 
genåbnes, da der igen har været samme vandskade. MA tager kontakt til Codan.
Stormskaden ved BA108/110 er udbedret.  
STS kontakter BXP vedr. røgskaden MVXX. Punktet består da STS er fraværende.
Bestyrelsen har gentagende gange forsøgt at arrangere en besigtigelse af vandskaden i MV8. 
Foreløbigt uden held. Bestyrelsen vil fortsat arbejde på at få situationen løst. 

g. Kloak
Kloakarbejdet er afsluttet med to ugers forsinkelse og er godkendt ved den foreløbige 
besigtigelse. Den endelige regning og gennemgang afventes. 

h. Sonofon antenne / Rambøll
Arbejdet med opsætningen af udstyr og antenne er påbegyndt i to loftsrum over MV6. Der er 
installeret kølerum mv. men selve antennen mangler fortsat. 

i. Dørtelefoner
Beboerne er via opslag blevet opfordret til at henvende sig angående problemer med 
dørtelefonerne. På baggrund af disse henvendelser er det blevet besluttet  at telefonerne i MV6 og 
BE5 vil blive udskiftet i efteråret og efter nytår BA108. BE15 kan efter al sandsynlighed 
repareres. Dette vil blive undersøgt nærmere. 
PØ har taget  kontakt til montører for tilbud på udskiftningen og reparation men mangler 
tilbagemelding. 

j. Beboer BE13
Da beboer i BE13 forventes at fraflytte i den nærmeste fremtid, formodes div. problemer med 
åbentstående hoveddøre m.m. at ophøre. 

k. 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. 
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l. 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.  

m. Kommende arbejdsdag/anden vedligeholdelse
a. Fjernes mos ved plankeværket
b. Skraldeskuret BE15/MV12 skal males

Legepladsen skal males og MA + TL tager initiativ til at samle forældre til de børn der bruger 
legepladsen. Dette vil ske i september måned. 

n. Askebægre

MA indkøber askebægre til ophængning på skurene i baggården da der er problemer med at der 
smides mange cigaretskod i blomsterbede og på gangarealer. Beboerne vil i nyhedsbrevet blive 
opfordret til at bruge disse og til ikke at ryge på trappeopgangene.

4 Diverse udvalg og grupper 

a. Internetgruppen
Bestyrelsen vil gerne opfordre interesserede beboere til at melde sig til bestyrelsen hvis de er 
interesserede i at deltage i det frivillige arbejde med internettet og netværket i foreningen.

TL har afholdt møde med DB og fået konkretiseret deres tilbud. Tilbudet vil blive gennemgået 
og drøftet af bestyrelsen ved næste lejlighed. 

Da en del beboere er koblet på foreningens netværk men ikke er registreret som betalende 
brugere vil JJ udfærdige og omdele et brev til de pågældende beboere hvor de opfordres til at 
tilmelde sig ordningen. Hvis der ikke modtages en tilmelding vil lejligheden blive koblet af 
netværket. 

CM tager kontakt til internetudbyder for optimering af nettet

b. Havegruppen 
Intet nyt. 

c. Hjemmesiden 
PØ og TJ går i gang med opdatering af hjemmesiden. Forslag til forbedringer fra bestyrelsens 
medlemmer gennemgås på næste bestyrelsesmøde.

5 Økonomi 

a. Restanceliste:  Kr. 86.421,15
b. Ejerskifter:  MV12 4tv. 
 BE13 4.th.
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6 Post- og regningsgennemgang 

1) Revisionshonorar 14.000,-

Punkt 4 i referatet fra d. 3. juni svarer ikke umiddelbart til nogen faktura i regnskabet. JJ oplyser 
at regningen allerede var betalt.  

7 Eventuelt

1. Sommerfesten d. 2. august blev aflyst pga. manglende tilmelding. PØ laver opslag om en 
ny sommerfest d. 30. august. 

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

3. TL har kontaktet maleren, der ejer/lejer MV2, kld. for at opfordrer dem til at gøre noget 
ved facaden, men har ikke fået nogen tilbagemelding

4. Beboer i BA110 har installeret et vandbesparende toilet. Toilettet er blevet besigtiget og 
godkendt af MA. Kr. 500,- vil blive modregnet i fællesudgifterne. 

5. CM har haft kontakt til varmemester ang. trappevasken der på det seneste har været 
mangelfuld. CM har lavet opslag om hvilket dage trapperne vaskes så beboerne 
nemmere kan kontrollere om arbejdet udføres tilfredsstillende. Det besluttes at måtterne, 
efter trappevasken, for at beskytte linoleumet, stilles op ad dørene. 

8 Næste møde samt vagthavende 

Torsdag d 2. september kl. 19.00

Indkøbsansvarlig: CM

Vagttelefon uge 

33: CM
34: MA/LL
35: JJ 
36: STS

9 Idéliste 

Historie-/logbog for ejerforeningen. 

Start- & velkomstpakke til nye beboere

Internet / TV løsning. Nedsætning af projektgruppe.

Mødet sluttede kl. 22.00


