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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 4. december 2007 kl. 19.30

Til stede:  Henrik Linander, Jeppe Jensen, Tony Lorentzen, Søren Møller.

Fraværende: Svend Trøst Sørensen, Peter Østerballe, 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.   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. Kloak
i. Sonofon / Rambøll antenne
j. JA sagen

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.

Der starter en ny trappevasker 1. Januar 2008 som vil blive evalueret.

2 Referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referatet blev godkendt af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

3 Løbende sager 

a Revner i sålbænke og facade (STS/HL) 

Arbejdet udføres 13. og 14. december 2007.

Det resterende arbejde udføres til foråret.

b Renovering af hoved- og bagtrapper, porte og døre

Bestyrelsen afventer tilbagemelding fra anden maler vedr. tilbud på opgaven i forhold til 
tidligere tilbud fra anden maler.

c Bispeengbueprojektet (TL) 
Intet nyt.

d Faldstammer
Når de er overblik over kloak-situationen bliver der indhentet tilbud på udskiftning af 
faldstammer i starten af 2008.

e Brandsikringskampagne (SM) 
SM  laver et opslag og rekrutterer en kaktusvander. Det generelle problem vurderes at  være 
barnevogne og bestyrelsen vil arbejde på at gøre brugen af barnevogns-skuret i gården mere 
attraktivt at bruge - bla. ved at få lappet huller i taget og måske mulighed for at få låst sin 
barnevogn fast. Bestyrelsen er meget interesseret i at få konstruktive tilbagemeldinger fra 
beboerne - og i den forbindelse opfordrer bestyrelsen til at alle der har ubrugte barnevogne 
stående i skuret til at fjerne dem så der er plads til andre.

f Nyhedsbrev 
Er udkommet. 

g Forsikringssager 

Der er stadig problemer med et varmerør ved BE5.
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h Kloak

Igangsætning af TV-inspektion i uge 50.

i Sonofon antenne / Rambøll

Intet nyt siden sidst.

j JA Sagen

Kompensation for de fjernede effekter i kælderrum er af BXP blevet udbetalt til den tidl. beboer. 
kr. 20.000,-.

4 Diverse udvalg og grupper 

a Internetforeningen
Bestyrelsen har igen forsøgt at kontakte internetforeningens formand, Lars Fox, men uden held. 

Bestyrelsen (TL) kontakter igen Lars Fox for at få en status på internetforeningen.

Bestyrelsen (TL) kontakter BXP for at få arbejdsgangen vedr. afmelding / tilmelding til at køre 
optimalt så beboere automatisk bliver koblet af internettet når en lejlighed fraflyttes.

b havegruppen 
Intet nyt.

5 Økonomi 

a Restanceliste: kr. 20.778,-

b Ejerskifter: ingen

6 Post- og regningsgennemgang 

1) Regning fra DiscountPrint vedr. tryk af nyhedsbrev - kr. 1.518,75
2) Regning fra Kurt Jeppson vedr. utæthjeder ved B13, køkkentrappe - kr. 5.818,75
3) Regning fra Hussvamp Laboratoriet vedr. indeklimaundersøgelse af BA110  - kr. 

3.562,50
4) Regning fra tømrermester Jens Knudsen vedr. vandskader BA110 - kr. 1.850,-
5) Regning fra Tommy Jensens Gulvservice vedr. vandskader BA110 - kr. 1.875,-

7 Eventuelt 

1) Der indkøbes en billig, ny telefon som vagttelefon – Nokia 5410 (TL)
2) Indhentning af tilbud Kurt Jeppson på fjernelse af gammel varmtvandsbeholder i 

bestyrelseslokalet (TL).
3) Bestyrelsen holder julefrokost d. 11. januar kl. 18.00. (HL finder sted) 
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8 Næste møde samt vagthavende 

Tirsdag d. 8. januar kl. 19.00

Indkøbsansvarlig: PØ

Vagttelefon uge 

49: SM
50: HL
51: TL
52: STS
01: JJ
02: SM

9 Idéliste 

Historie-/logbog for ejerforeningen. 

Startpakke til nye beboere

Mødet sluttede kl. 21:13


