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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 30. september 2008 kl. 19.00

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

Fraværende: Maiken Amstrup (MA)

Referent:  TL

Vicevært/W.R. Service

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

Referat fra sidste bestyrelsesmøde er beklageligvis gået tabt pga. mistede data på en af 
bestyrelsesmedlemmernes computere. Vi forsøger at genskabe det tabte i dette referat.

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
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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 

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

Renoveringen af porte samt for og bagdøre er afsluttet.

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

TL indhenter tilbud på renovering af bagtrapper hos Malerfirmaet B.C samt et eller to andre 
virksomheder.

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

b. Bispeengbueprojektet (TL) 
Der har været stille i projektgruppen henover sommeren, men gruppen har for nyligt modtaget en 
tilkendegivelse om mulig støtte og har derfor aftalt at næste møde er tirsdag d. 7. oktober 2008.

c. Faldstammer
LL indhenter tilbud på renovering af faldstammer og stigstrenge. CM sender LL tidligere 
formularer til brug for indhentning af tilbud.

d. Brandsikringskampagne 
Generelt ser der pænere ud i opgangene, men det er vigtigt at alle er med til at  holde alle 
fællesarealerne pæne og ryddelige. Specielt på bagtrapperne er der stadig problemer enkelte 
steder. TL laver “info”-seddel og påsætter eventuelle effekter der står på bagtrapperne.

TL har undersøgt priser på opsætning af brandalarmer. Det er muligt at købe 4 stk. trådløse 
brandalarmer, der kan sammenkobles således at alle alarmer starter i en opgang hvis een alarm 
går i gang. 4 brandalarmer koster kr. 495,- og det vurderes at der skal indkøbes i alt 140 stk 
brandalarmer hvis der skal opsættes alarmer på både fortrapper og bagtrapper. Udgiften til 
indkøb er altså kr. 17.325,- inkl. moms (v/ boligalarmer.dk). Den årlige udgift  til vedligeholdelse 
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(nye batterier) anslåes til at være ca. 3.800,- (v/ batterier.dk). Økonomien i dette projekt 
diskuteres på næste bestyrelsesmøde.

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

f. Forsikringssager 
Der er opstået nye problemer med revner i facaden ved BA110. STS har kontakt til Tommy 
Bergmann fra BXP for at undersøge om forsikringen dækker så hullerne.

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.

STS har kontaktet BXP vedr. røgskaden MV6, 2. tv. for at høre om sagen er lukket.

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
Kloakarbejdet er afsluttet. Den endelige regning og gennemgang afventes. 

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 vil yderligere bede om at få malet jordforbindelsen ved porten gul samt 
afdækket kobberføringen på loftet af hensyn til beboernes sikkerhed.

i. Dørtelefoner
Udskiftning af dørtelefonanlæg i MV6 og BE5 påbegyndes mandag d. 6. oktober. Alle beboere i 
de pågældende opgange skal inden fredag d. 3. oktober aflevere nøgle til ejerforeningens 
formand eller sørge for at  være hjemme på de pågældende dage så elektrikeren kan få adgang til 
lejlighederne. Får elektrikeren ikke adgang vil dørtelefonen ikke efterfølgende fungere og så 
bliver fraværende beboere selv nødt til at betale.

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.  

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.

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
CM tager kontakt til internetudbyder for optimering af nettet. TL har videresendt tidligere 
fremsendt tilbud fra Dansk Bredbaand til CM til gennemlæsning.

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

5 Økonomi 

a. Restanceliste:  Kr. 20.185,-
b. Ejerskifter:  MV8, st. th
           BE13, st. th.
           MV8, st. tv.

6 Post- og regningsgennemgang 

1) Tilbud fra Malerfirmaet B.C. vedr. bagtrappe vinduer til gården kr. 8.875,-
2) Regning fra Kurt Jeppson/City Kloak Service - MV4, fyrkælder 8.181,05. Regningen 

videresendes til Lyngholm i henhold til forsikringssagen.
3) Rykker fra Kurt Jeppson men regningen er betalt tidligere

7 Eventuelt

1. TL har kontaktet maleren, der ejer/lejer MV2, kld. for at opfordrer dem til at gøre noget ved 
facaden, men der lader ikke til at være den store interesse fra ejeren. Punktet udgår.

2. CM kontakter W.R. Service for at få gjort noget ved trappevasken på bagtrapperne.
3. PØ er blevet kontaktet af naboforeningen E/F Borups Allé som vil høre om E/F Bispeengen er 

interesseret i at dele udgiften til en fastansat person til at tage en del af det alm. arbejde.
4. BXP inviteres til næste bestyrelsesmøde idet bestyrelsen mener at det efterhånden er blevet tid 

til at lave en evaluering af samarbejdet som på et par områder ikke har fungeret optimalt siden 
generalforsamlingen. 

5. CM stiller forslag til at få samlet el-målere i et par opgange da det på sigt vil spare foreningen 
for penge. Det blev besluttet at CM bestiller arbejdet, om muligt udført på alle 3 
varmecentraler.

6. En beboer i BA110, st. har fugt i kælderrummet og vil gerne installere vinduer ud mod gaden. 
Bestyrelsen afventer at modtage en eventuel ansøgning med tegninger og beskrivelse af 
projektet før der kan gives en eventuel godkendelse.

7. Grafitti ved MV12. W.R Service bedes male over dette.

8 Næste møde samt vagthavende 

Tirsdag d 28. oktober kl. 19.00

Indkøbsansvarlig: LL

Vagttelefon uge 

40: TL
41: MA
42: CM
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43: STS (indtil mødet)

9 Idéliste 

Historie-/logbog for ejerforeningen. 

Start- & velkomstpakke til nye beboere

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

Internet / TV løsning. Nedsætning af projektgruppe.

Mødet sluttede kl. 22.50


