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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 25. november 2008 kl. 19.00

Til stede:   Lotte Langhoff (LL), Maiken Amstrup (MA), Claus Mortensen (CM), Tony 
Lorentzen (TL)

Fraværende: Jeppe Jensen (JJ), Peter Østerballe Christensen (PØ)

Referent:  TL

Vicevært/W.R. Service

W.R.Service var ikke til stede på mødet. STS tager kontakt med W.R. Service for at gøre 
opmærksom på at han skal salte eller drysse sand på træ-bagtrapperne, når det fryser. Desuden 
spørger STS om de er klar over, hvem der tager bad på bestyrelsesbadeværelset (vores 
trappevasker har påpeget  at han ind i mellem ikke kan få adgang til badeværelset, når han skal 
hente vand). Det påpeges også for W.R. Service, at det snavsede trappevaskevand skal tømmes i 
kloaken og ikke i badeværelsesafløbet.

Løbende sager

a.  Renovering af hoved- og bagtrapper, porte og døre
b. Liv under Buen - tidl. “Bispeengbueprojektet” 
c. Faldstammer
d. Brandsikringskampagne
e. Nyhedsbrev
f. Forsikringssager 
g. Kloak
h. Sonofon / Rambøll antenne
i. Dørtelefoner
j. Vandmålere
k. Sommerlukning af varmecentraler
l. Kommende arbejdsdag
m. 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
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7. Eventuelt

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 fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

3 Løbende sager 

a. Renovering af hoved- og bagtrapper, porte, døre og vinduer

PØ har indhentet tilbud fra malere, men da sommersæsonen er gået  på hæld genoptages arbejdet 
til foråret.

TL er i gang med at indhente tilbud på renovering af bagtrapper hos to forskellige selskaber som 
forventes tilsendt i den kommende uge og gennemgåes ved næste bestyrelsesmøde. 

Når der er indhentet tilbud udarbejdes der en ny tidsplan for renoveringen af bagtrapperne.

b. Liv under Buen - tidl. Bispeengbueprojektet (v/ TL)

Der er fuld gang i arbejdet i projektgruppen, hvor det er lykkedes at rejse kapital nok til 
forhåbentlig at få igangsat forprojektet inden udgangen af 2008. Forprojektet udarbejdes af GHB 
Landskabsarkitekter hen over vinteren / foråret 2008.

c. Faldstammer
Bestyrelsen har gennemgået tilbud fra tre forskellige selskaber og vurderet at priserne på 
nuværende tidspunkt er for høje og vil gerne se tiden an og se om priserne ikke falder henover 
det næste halve år.

d. Brandsikringskampagne 
Bestyrelsen har besluttet at indkøbe 2 stk. brandalarmer til hver fortrappe. TL kontakter W.R. 
Service for at få tilbud på opsætning af disse.

I samme forbindelse beder TL W.R. Service om at opsætte de indkøbte askebægre i gården.

e. Nyhedsbrev 
På grund af problemer med redigeringsværktøjet til udarbejdelse af nyhedsbrevet er det blevet 
forsinket. PØ er i gang med at opsætte skabelon til opsætning i Word fremover. Derfor er 
udsendelsen blevet omlagt til starten af 2009. 
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Der er blevet skrevet følgende indlæg til nyhedsbrevet, men hvis beboere har andre forslag og 
indlæg bedes de sendt til bestyrelsen via e-mail.

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

- Containersedler CM

- Dørtelefoner – inkl. rækkefølge af udskiftninger LL

- Lyd/musikrum PØ

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

- Planlagte renoveringer. Bagtrapper og faldstammer.  JJ

- Hjemmeside TL

- Ingen rygning på bagtrapper. Nye askebægre. MA

- Sonofon antenne JJ

- Rygning i gården

f. Forsikringssager
MA kontakter BXP for at få en bygningssagkyndig person ud til at besigtige revnerne i væggene 
omkring BA110 1. tv. E/F betaler for en maler til at udbedre de kosmetiske gener beboeren har 
oplevet.

Køkkenet hos beboeren MV8, 3. th. har fået udbedret skaderne efter vandskaderne fra overboen. 
Bestyrelsen afventer en afklaring fra beboeren om hvorvidt arbejdet er udført tilfredsstillende.

Reparationen af bestyrelseslokalets køkken efter vandskaden i kælderen MV4 er blevet udskudt 
af håndværkeren af uvisse årsager. Bestyrelsen forventer at arbejdet bliver lavet inden næste 
bestyrelsesmøde.

Endvidere er reparationerne af døren hos beboeren MV2 st. blevet repareret efter brandvæsenet 
sparkede døren ind pga. brand i lejligheden.

g. Kloak
Der mangler at blive rengjort i kælderen ved BA110 i forbindelse med rotte udbrudet dernede. 
PØ kontakter W.R. Service med henblik på at få rengjort rummet. Punktet overføres til næste 
møde, da PØ ikke var tilstede.

h. Sonofon antenne / Rambøll
Opsætningen af antennen er fuldført. Entreprenøren har trukket kabler op ad bagtrappen v. 
Bispeengen 13 på bagtrappen og lagt sine kabler i E/Fs kabelbakker. PØ kontakter Rambøll/EL-
Tel for at  få dem til at udbedre dette. Derudover mangler Rambøll/EL-Tel at lægge fliser i ved 
porten MV4. PØ holder overdragelsesmøde i uge 45 hvor entreprenøren bliver bedt om at male 
jordforbindelsen ved porten gul samt afdækket kobberføringen på loftet af hensyn til beboernes 
sikkerhed. Derudover mangler der at blive gjort rent flere steder. Punktet  overføres til næste 
møde, da PØ ikke var tilstede.
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i. Dørtelefoner
Dørtelefoner repareres og udskiftes efter behov. P.t. er der ingen reparationer eller udskiftninger 
på tapetet.

j. 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. Punktet består indtil 
videre.

k. 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.  Punktet består indtil videre.

l. Kommende arbejdsdag/anden vedligeholdelse
a. Fjernes mos ved plankeværket
b. Skraldeskuret BE15/MV12 skal males
c. Træbeskyttelse/Olie på indersiden af portene
d. Maling af gårdtrapper v. MV
e. Reparation af bord med manglende ben på grill plads

Maling af legepladsen blev udskudt til foråret pga. dårligt vejr på den aftalte dag. TL har indkøbt 
maling til legestativet. Punktet består indtil videre.

m. Askebægre

TL beder W.R. Service om at opsætte de indkøbte askebægre i gården. Beboerne vil i 
nyhedsbrevet blive opfordret til at bruge disse og til ikke at ryge på trappeopgangene.

4 Diverse udvalg og grupper 

a. Internetgruppen
Vi har fået udarbejdet en belastningskurve for foreningens up- og download forbrug. Dette 
bekræfter at vi kan halvere vores upload kapacitet uden problemer. Vores nuværende forbindelse 
er 8Mbit/8Mbit, men behovet er i virkeligheden 12Mbit/4Mbit. CM får lagt sidste hånd på en 
kontrakt for med Bolig:net til snarlig underskrivelse. 

b. Havegruppen 
Det blev aftalt at vi invitere Kristine til at deltage til et af de første bestyrelsesmøder i 2009 for at 
planlægge haveprojekter i 2009.

c. Hjemmesiden 
PØ og TL er godt i gang med opdatering af hjemmesiden og forventer at fremlægge resultatet på 
næste bestyrelsesmøde. Punktet består til næste møde.
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Cykeloprydning
LL har samlet cyklerne hvor sedlerne ikke var fjernet. Hittegods kontoret vil gerne afhente 
cyklerne, men har 1,5-2 måneders ventetid og kan først  ringe den dag de kommer. LL ringer 
opgiver W.R. Services tlf nr samt vagttlf. nr. Lotte undersøger hvornår Coop får cykelstativer på 
lager igen og evt. beder Jeppe om at bestille dem igen.

5 Økonomi 

a. Restanceliste: TL for opdateret liste fra JJ
b. Ejerskifter:   MV 4, 4 th og BE 7, 4 tv 

6 Post- og regningsgennemgang 

1) Regning fra Vanløse låseservice vedr. BE 5 opgang på kr. 1005,- incl. moms

7 Eventuelt

1) Tænding af juletræet d. 30. november 2008 kl. 16. Kurt indkøber et juletræ 3-3,5 
meter.

2) TL foreslår at vi ændre navnet på vagttelefonen til bestyrelsestelefon, for at undgå at 
beboere ringer med akutte problemer med forventning om at telefonen er en 
“vagttelefon” med døgn-besvaring. Ordelyden af telefonsvaren kunne også ændres så 
dette nævnes på denne. TL laver et udkast til dette.

2) Bestyrelsen har erfaret at to beboer i samme familie tilsammen har 5 kælderrum, 
hvoraf den ene beboer nu er fraflyttet. PØ har talt med beboeren, men udfaldet af 
snakke kendes pt. ikke. TL forslår at vi i starten af det nye år laver en gennemgang af 
alle kælder og loftsrum. 

3) Hoveddør hos beboer MV4, st. th. skraller af og vedkommende har kontaktet 
bestyrelsen om at få malet døren. TL har gennemgået opgange med malede fordøre og 
bestyrelsen finder ikke at der på nuværende tidspunkt er grundlag for at få en maler ud 
til at foretage reparationerne. De beboere, der ønsker selv at male fordørene bedes 
kontakte bestyrelsen hvorefter de vil få udleveret den korrekte slags maling uden 
beregning.

4) CM har bedt Klingsey om at få samlet el-målere i et par opgange og rykker dem for 
dette.

5) Julefrokost for bestyrelsen er fastsat til d. 16. januar 2009 - MA arrangerer.

8 Næste møde samt vagthavende 

Tirsdag d 6. januar kl. 19.00

Indkøbsansvarlig: STS
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Vagttelefon uge 

48: STS
49: MA (fra mandag)
50: JJ
51: TL
52: CM
1: TL (indtil møde)

9 Idéliste 

Historie-/logbog for ejerforeningen.

Start- & velkomstpakke til nye beboere

TL & PØ bruger et  par timer en søndag på at  forskønne bestyrelseslokalets vindue når der er tid 
og overskud til foråret.

TV løsning. Nedsætning af projektgruppe for interesserede beboere.

Mødet sluttede kl. 21.55


