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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 8. april 2008 kl. 19.00

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

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

Intet nyt siden sidste referat. Arbejdet påbegyndes når det er bedre vejr.

b. Bispeengbueprojektet (TL) 
Hensigtserklæring om 15.000,- i budget.

c. Faldstammer
Der bliver indhentet tilbud på udskiftning af faldstammer i slutningen af 2008.

d. Brandsikringskampagne (SM) 
Der er tydeligvis problemer med udvalgte opgange og hensmidte aviser og reklamer. TL og PØ 
opsætter opslag i de udvalgte opgange med billeder af problemet med henblik for at få det 
stoppet.

e. Nyhedsbrev 
Næste nyhedsbrev udkommer omkring juni/juli.

f. Forsikringssager 
- Intet nyt vedr. svampeskade ved BA110. HL kontakter Codan for at få en status på sagen.

g. Kloak
Bestyrelsen har modtaget tilbud på sidste etape af kloak-reparationen (v. Bispeengen) som lyder 
på kr. 121.650,- ex. moms. 

Alt arbejdet påbegyndes efter general forsamlingen og forventes afsluttet medio/ultimo juni.

h. Sonofon antenne / Rambøll
Intet nyt.
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4 Diverse udvalg og grupper 

a. Internetforeningen
Problemet - som skitseret i forrige bestyrelsesreferat vil blive forelagt på generalforsamlingen.

b. havegruppen 
Intet nyt.

5 Økonomi 

a. Restanceliste: kr. 1.486,15
b. Ejerskifter: BE 13

6 Post- og regningsgennemgang 

1) Regning fra All Remove - Grafitti Abb. - kr. 1.199,25 ex. moms
2) Regning fra Hussvamp Lab. - vedr. BA110 - kr. 2.500,- ex. moms

7 Eventuelt 

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

2) Bestyrelsen har modtaget endnu en klage over lugt i forbindelse med madlavning fra 
massageklinikken i MV6 XX. Efter en del klager og tidligere røgudvikling har 
bestyrelsen kontaktet Boligexperten med henblik på at få opsagt de nuværende lejere.

3) Nogen har stillet tagvinduer ved storskraldsrummet og byggeaffald i selve rummet. Det 
er ikke tilladt at stille byggeaffald i storskraldsrummet. 

8 Næste møde samt vagthavende 

Tirsdag d. 6. maj kl. 19.00

Indkøbsansvarlig: PØ

Vagttelefon uge 

15: HL
16: TL
17: JJ
18: STS

9 Idéliste 

Historie-/logbog for ejerforeningen. 

Start- & velkomstpakke til nye beboere

Mødet sluttede kl. 21:30


