
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 5. Juni 2007 kl. 18.30 
 
  
 
Til stede:        Bestyrelsen, W.R.Service 
 
Fraværende:   Ingen 
 
Referent:        Tony Lorentzen 
 
Dagsorden: 
 

1. Vicevært / W.R. Service 
Det er aftalt at W.R. Service kontakter HL i tilfælde af at der 
skal laves arbejde for mere end det beløb W.R.Service er 
bemyndiget til at igangsætte. Kan HL ikke kontaktes ringer 
W.R.Service til vagtelefonen – dernæst formanden. 

 
W.R. Service gjorde opmærksom på følgende, der bør tages 
hånd om: 
 
- Ulovlige installationer under BEXX i køkkentrappen hvor 

der er monteret kobberrør og galvaniserede rør 
sammen. 

- Beton v. MV 8, 10 og 12 falder ned. HL rykker AL 
Tagservice for at få ordnet dette. 

- Aviser på hovedtrapperne 
 
Trappevask på bagtrapperne lader ikke til at være god nok 
og det blev påpeget overfor W.R. Service. 

 
W.R. Service udtrykte ellers generel tilfredsstillelse med 
arbejdsgangen. 

 
2. Boligexpertens nye primære kontakt til Ejerforeningen 

deltog i mødet for at præsentere Boligexperten og for at 
overtage fra den tidligere kontakt. 
 
Boligexperten kontakter en række andre teleoperatører for 
at få flere tilbud i forbindelse med opsætning af antenner 
jrf. Tilbud fra Rambøll/Sonofon. 

 
3. Referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referatet blev gennemgået på mødet. 
 



4. Løbende sager 
 

a. SM sender brev til politiet for at få dem til at patruljere 
mere i området. 
 
b. Revner i sålbænke og facade (HL) 

 
HL prøver at få AL-tagservice til at påbegynde arbejdet ved 
BE13, BA110, MV6, MV8, MV10 hurtigere end aftalt. 

 
c.     Renovering af hovedtrappe, porte og døre (STS) 
 
STS har tjekket op på at arbejdet er gjort færdigt.  
 
STS har igangsat arbejdet med trapperne mod gården og 
regnes færdigt indenfor 2-3 uger. 

 
d.      Bispeengbueprojektet (TL) 

 
Intet nyt. 

 
e.  Brandsikringskampagne 
 
SM har undersøgt reglerne vedr. brandsikring og det er 
ikke tilladt på nogen måde at opmagasinere ting på 
trapperne. SM kigger på en konkret plan for brandsikring 
på kort sigt eller lang sigt. 

 
f. Nyhedsbrev 
 
Modtages fra DiscountPrint indeværende uge og omdeles. 

 
g. Arbejdsdag 
 

a. Cykeloprydning 
Der påsættes manilla-mærker på alle cykler både 
uden for ejendommen og i gården. 

 
b. Havemøbler 

HL og SM sørger for at indkøbe maling, 
afdækningspapir/plast samt grej til dette. 
 
STS køber slange og pistol samt alge-rens, 
gummihandsker, knophandsker samt 
arbejdshandsker til afrensning af træværk etc. 



 
DE og PØ gennemgår gårdmøbler og søger for at 
købe træ til reparation af møbler. 

 
c. PØ kigger efter om det kan lade sig gøre at finde 

en ny opslagstavle til porten. 
 
d. De to vandslangeholdere skal sættes op - dvs. 

bores fast i væggen.  
 

e. Kristine har indkøbt noget "sværte", som også er 
rustbeskyttende, til grillene, så de skulle kunne 
blive pæne igen. 

 
f. Der skal klippes et par buske ved cykelskuret ved 

BE5. 
 

g. Der skal plantes stedsegrønne om. 
  

h. JJ og evt. en person mere sørger for at købe et 
gavekort til Super Best til kr. 500,- som præmie 
samt drikkevarer, kaffe og plastkrus til dagen. 

 
i. PØ undersøger mulighederne for at få nogle til at 

lave sandwiches, bagels eller lignende til frokost 
på dagen. 
 

 
h. Askebægre, aske-spand er opsat ved grill området. 
 
i. Generel information om miljøkampagne. STS tager 

kontakt til W.R. Service og beder dem om at aflæse 
div. målere generelt i foreningen. JJ kigger på tidligere 
regnskaber til eventuel illustration af udvikling i 
udgift til f.eks. vand. 

 
e. Udluftningsskakter  

 
SM har modtaget en mail fra en beboer, der ikke 
mener at deres udluftningskanal er blevet renset. 
 
SM og DE kigger på om arbejdet er udført og beder i 
fald det er nødvendigt skorstensfejeren om at fjerne 
eventuelt affald. 

 



f. Forsikringssager 
 

I forbindelse med indbrud i BEXX er der startet en 
forsikringssag i forbindelse med reparation af 
hoveddør. HL er på sagen.  
 
En rude blev smadret på BEXX. HL videresender 
dokumenter til Boligexperten. 

 
5. Økonomi og regningsgennemgang 
 

a.  Restanceliste 
 

b.  Ejerskifter 
 

c.  Budgetkontrol 
 

Der er kommet regning fra Hetland vedr. udbedring af utæt 
vandrør på køkkentrappe på MV4. PØ undersøger om der er 
tale om vandret eller lodret vandrør af hensyn til dækning. 
 
Regning fra Hetland vedr. tagnedløb i gården. STS 
undersøger om der er grobund for forsikringssag. 
 
STS sørger for at økonomirapport/oversigt bliver sendt til 
hele bestyrelsen. 
 
STS udsender login til Boligexpertens økonomi-system. 

 
6. Postgennemgang 
 

Intet at bemærke. 
 
7. Næste møde samt vagttelefonen 
 
Næste møde tirsdag d. 10. Juli 2007 kl. 19. Indkøbsansvarlig: TL 
 
Uge 23: JJ 
Uge 24: HL 
Uge 25: SM 
Uge 26: TL 
Uge 27: DE / PØ 
Uge 28: STS 
 
Bestyrelsen går ud og spiser d. 6. juli 2007. 



 
8. Eventuelt og idéer 
 

a. Telefonmast 
 
TL får PØ til at underskrive fuldmagt og sørger for at 
sende kontrakten til Boligexperten.  
 
Bestyrelsen sørger for at gennemlæse kontrakten til 
næste møde. 

 
b. TV antenne 
Intet nyt. 
 
c. Forskønnelse af bestyrelsens-vindue 
JJ, PØ (+kæreste) og TL mødes desang. 

 
d. BEXX ønsker at afproppe et ubrugt vandrør i 

badeværelset og har spurgt bestyrelsen om denne 
dækker omkostningen til dette og vil tillade dette 
arbejde. Bestyrelsen vil tillade arbejdet såfremt det 
ikke har nogen form for konsekvens for andre 
beboere i opgangen eller disse er indforstået med 
arbejdet og dets konsekvenser. Bestyrelsen 
vurderer at denne afpropning er af ren kosmetisk 
art for beboeren, hvorved beboeren selv må 
bekoste denne udgift. 

 
HL svarer beboeren. 
 

e.  HL ringer til W.R. Service og sørger for at få dem til 
at ordne tilstoppede faldstammer. 

 
  
9.      Diverse udvalg og grupper 
 
a. Internetgruppen 
 

En beboer ønsker at afmelde sig. PØ sørger for at kontakte 
Boligexperten så beboeren bliver afmeldt.  

 
b. Havegruppen (Kristine) 
  

Kristine har fremsendt ønsker til hjælp i forbindelse diverse 
arbejder i forbindelse med arbejdsdagen. 



 
Græsplænen bliver diskuteret ved næste møde. 

 
Mødet sluttede 22.35. 


