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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 07. august 2007 kl. 19.00 
 
Til stede:  Peter Østerballe, Henrik Linander, Jeppe Jensen, Dan Eriksen, Tony Lorentzen, 

Søren Møller 
Fraværende: Svend Trøst Sørensen 

Referent: Tony Lorentzen 
 
Vicevært/W.R. Service 
 
Referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Løbende sager 
 

a. Revner i sålbænke og facade 
b. Renovering af hovedtrappe, porte og døre 
c. Bispeengbueprojektet (TL) 
d. Faldstammer 
e. Brandsikringskampagne (SM)  
f. Nyhedsbrev 
g. Forsikringssager  
h. Aftrækskanaler  

 
 
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.  
Vi følger op på trappevask og snakke med WR omkring dette på næste møde. 

 

2 Referat fra sidste bestyrelsesmøde  
Referatet blev godkendt af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

 
3 Løbende sager  
 
a Revner i sålbænke og facade (STS/HL)  
Arbejdet er udført. Punktet udgår. 

b Renovering af hoved- og bagtrapper, porte og døre 

Intet nyt. STS Fraværende: STS kontakter maler for at få tilbud på maling af hoveddøre og porte 
samt husnumre. 

c Bispeengbueprojektet (TL)  
Intet nyt. 

d Faldstammer  
Nogle beboere i MV10 har rapporteret om problemer om ”tilbageskyl” ved toilettet. PØ sørger 
for at få en fagmand til at komme og kigge på problemet. 

e Brandsikringskampagne (SM)  
Intet nyt. 

f Nyhedsbrev  
Skal udkomme i september i stedet for august idet vi ønsker at få referat fra sommerfesten med. 

Forslag til indhold: 
 

 Vedligeholdelse af vinduer i E/F (DE) 
 Vandbesparelse/El-besparelse kampagner (JJ) 

 Brandsikring (SM) 
 Status på cykeloprydning (PØ) 

 Status på hjemmeside (TL) 
 Tyveri / indbrud (SM) 

 Haven (Kristine) ? 
 Kloak (PØ) 

 Sommerfest (TL sender til PØ) 
 Arbejdsdag 29. Sept. (10-15) (TL) 

 Internetforeningen? 
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g Forsikringssager  

Intet nyt. 
 
4 Diverse udvalg og grupper  

a Internetforeningen 
PØ har kontaktet Lars Fox for at høre om internetforeningen ønsker plads i nyhedsbrevet. 
 
PØ inviterer Lars Fox til næste bestyrelsesmøde for at tage en snak om internetforeningens 
fremtid – i forlængelse af diskussionen på generalforsamlingen. 

b havegruppen  
Bestyrelsen har modtaget indlæg til det kommende nyhedsbrev. 
 
c Kloak 
Der indhentes tilbud på TV-inspektion af foreningens kloakering idet der har vist sig at være en 
del problemer med den på det seneste. 
 
PØ skriver et indlæg til nyhedsbrevet desang. 
 
 
5 Økonomi  
 
a Restanceliste: JJ følger op. 
b Ejerskifter: 2 stk 
 
 
6 Post- og regningsgennemgang  
 

1) Brev fra advokat vedr. Tvangsauktion af MVX.  JJ sender vedtægter etc. 
2) Tilbud fra parkeringsfirma, der ønsker at administrere vores parkering. 
3) Regning fra Hetland vedr. Arbejde på MV4 XX. Og XX. Udvalgte dele og arbejdstid skal 

betales særskilt af den ene bebeor. JJ kontakter Hetland for at få særskilt regning. 
4) Regning fra Hetland vedr. utæt vandrør i kælder BE11. 
5) Regning fra Hetland vedr. afpropning af vandrør i B13 st. th. 
6) Regning fra Hetland vedr. utæt vandrør i kælderen BE9. 
7) Regning fra Malerfirmaet BC vedr. malerarbejde på skade vedr. facaderenovering på 

MV8 4. tv. HL kontakter BXP for at se om forsikringen dækker. 
8) Div. reklamer 

 
 

7 Eventuelt  
 
a. SM har talt med skorstensfejeren fordi 3-4 beboere har haft problemer efter rensning af 

skorstenene. 
b. Retningslinier til kommende sager vedr vandrør gemmes til generalforsamlingen med 

henblik på tilføjelse i vedtægterne. 
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8 Næste møde samt vagthavende  
 
Tirsdag d. 2. Oktober kl. 19.00 
Indkøbsansvarlig: PØ 

 
 
Vagttelefon uge  

 
36: TL 
37: HL 
38: (STS) 
39: HL 
40: SM 

 
9 Idéliste  
 
TV og kabling 

Historie-/logbog for ejerforeningen.  
Startpakke til nye beboere 
 
 
Mødet sluttede kl. 20:55 


