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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 28. oktober 2008 kl. 19.00

Til stede:   Lotte Langhoff (LL), Peter Østerballe Christensen (PØ), Claus Mortensen (CM), 
Tony Lorentzen (TL)

Fraværende: Maiken Amstrup (MA), Jeppe Jensen (JJ)

Referent:  TL

Vicevært/W.R. Service

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

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.

Ken Jeppesen fra BXP var til stede for en årlig status på samarbejdet hvor vi blandt andet 
diskuterede arbejdsgange, økonomi og kommunikation.

Ang. forsikringssager sendes disse fremover til Tommy Bergmann, men altid cc’es til Ken 
Jeppesen.

2 Referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Da referatet fra foregående bestyrelsesmøde er gået tabt foreligger det ikke. Emnerne er forsøgt 
dækket i dette referat.

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. Bispeengbueprojektet / Liv Under Buen (TL) 
!!!

c. Faldstammer
LL har gennemgået opgaverne med tre forskellige VVS selskaber og har modtaget tilbud på 
udskiftning af faldstammer samt stigstrenge. Bestyrelsen afventer tilbud fra de resterende 
selskaber og vil få uddybet eventuelle detaljer omkring arbejder. 

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.



3

e. Nyhedsbrev 
Planlægges til at udkomme i midten af november. 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

- 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

- Juletamtamindlæg

f. Forsikringssager 
STS kontakter BXP for at få en bygningssagkyndig person ud til at besigtige revnerne i væggene 
omkring BA110.

Det er langt om længe lykkedes bestyrelsen af få kontakt til beboeren MV8, 4. th, der har 
forårsaget vandskade hos sin underbo. Bestyrelsen har besigtiget lejlighederne hos begge 
beboere og fremsendt billedmateriale til ejerforeningens forsikringsselskab og har påbegyndt 
indhentning af tilbud fra forskellige håndværkere til at udbedre skaderne.

I forbindelse med den pludselige vandskade i bestyrelseslokalets køkken - forårsaget af en 
fejlmontering af kloaktilslutningen af Lyngholm har bestyrelsen haft taxator fra 
forsikringsselskabet samt håndværkere ude for at besigtige skaderne. TL kontakter Codan for at 
oplyse taxator om at der er problemer med gulvet samt lukning af døren. TL besigtiger rummet 
med Jørn Andersen for at konstatere om der stadig er problemer med fugt i lokalet.

I forbindelse med brand i MV2 st. th. har brandvæsenet sparket fordøren til beboeren ind og 
beboeren har kontaktet bestyrelsen for at høre om ejerforeningens forsikring dækker. TL har 
kontaktet tømrer for at få udbedret skaden på fordøren.

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.
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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.

i. Dørtelefoner
Udskiftningen af dørtelefonanlæg ved MV6 samt BE5 er fuldført. Beboere, der oplever 
problemer med dørtelefoner bedes kontakte bestyrelsen for reparation eller udskiftning af 
håndsæt.

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. 

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

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

JJ 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
Der er i den forgangne måned blevet  foretaget  nogle justeringer af netværket - bla. opdatering af 
diverse switche og det undersøges og overvejes at opgradere forbindelsen i henhold til 
markedspriserne.

b. Havegruppen 
Intet nyt. 
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c. Hjemmesiden 
PØ og TL er godt i gang med opdatering af hjemmesiden og forventer at fremlægge resultatet på 
næste bestyrelsesmøde.

5 Økonomi 

a. Restanceliste:  Kr. 70.023,17 (12 stk)
b. Ejerskifter:   MV12, 4. th.

6 Post- og regningsgennemgang 

1) Regning fra BoligNet på kr. 16.000,- inkl. moms
2) Regning fra Kurt Jeppson BE11, efterset centralvarmeanlæg som var gået i stå. kr. 556,-
3) Regning fra Glarmester A. D. Johansen vedr. udskiftning af rude. Forsikringssag - 

videresendes til BXP. Kr. 1.868,10 inkl. moms.
4) Brev fra TDC vedr. forhøjelse af fælles antenneafgift.

7 Eventuelt

1) Julehygge med tænding af juletræet d. 30. november 2008 kl. 16. TL beder Kurt om at 
indkøbe et juletræ - 2-3 meter.

2) TL beder BXP om at kontakte ejeren af MV2, kld. og bede dem få udbedret den 
smadrede rude i døren.

3) Hoveddør hos beboer MV4, st. th. skraller af og vedkommende har kontaktet 
bestyrelsen om at få malet døren. TL tager billede af døren og videresender til resten af 
bestyrelsesmedlemmerne.

4) Bestyrelsen har vurderet om det kan betale sig at dele en arbejdsmand med 
naboforeningen men vurderer ikke at det er nogen økonomisk gevinst dette.

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

8 Næste møde samt vagthavende 

Tirsdag d 25. november kl. 19.00

Indkøbsansvarlig: LL

Vagttelefon uge 

44: STS
45: CM
46: LL
47: TL (indtil mødet)

9 Idéliste 
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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.

Internet / TV løsning. Nedsætning af projektgruppe.

Mødet sluttede kl. 22.50


