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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 6. november 2007 kl. 18.30

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

W.R.Service var 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

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 til stede ved mødet.

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

Der blev snakket og evalueret om diverse opgaver gennem de seneste måneder.

Pga. nye affaldsregler er det ikke længere tilladt  at smide byggeaffald ud i foreningens 
skralderum. Al byggeaffald skal afleveres i Valby.

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

3 Løbende sager 

a Revner i sålbænke og facade (STS/HL) 

HL har modtaget tilbud på udarbejdelse af småskader på sålbænke rundt om ejendommen. 
Tilbuddet lyder på kr. 10.500 og bestyrelsen vurderer at skaderne bør udbedres for at forhindre 
eventuelle flere problemer. 

Div. sålbænke udbedres først til foråret i tilfælde af at der opstår eventuelle nye skader – idet  de 
ikke vurderes som kritiske.

b Renovering af hoved- og bagtrapper, porte og døre

STS har haft møde med maler 10/10-2007 for at få tilbud på maling af hoveddøre og porte samt 
husnumre. Tilbuddet lyder på kr. 27.500,- ex. moms. STS indhenter et andet tilbud for at sikre at 
prisen er i orden.

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 en liste!??!

f Nyhedsbrev 
Er i trykken.

g Forsikringssager 
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Intet nyt.

h Kloak

Efter indhentning af tilbud fra flere forskellige firmaer er det blevet besluttet at bede Lyngholm 
om at få foretaget en TV-inspektion af kloakeringen ved BA formentlig til og med MV6 – prisen 
for arbejdet andrager max. kr. 40.000,- 

i Sonofon antenne / Rambøll

Frederiksberg Kommune har bedt om at antennen bliver flyttet 15 meter ned ad Munkensvej. 
Bestyrelsen har godkendt dette såfremt udstyret kan stå i samme rum som hidtil aftalt.

4 Diverse udvalg og grupper 

a Internetforeningen
En repræsentant fra Dansk Bredbaand var med til mødet og præsenterede mulige løsninger for 
TV, telefoni og internet. Bestyrelsen kigger på tilbudet og undersøger markedet for eventuelt 
andre leverandører.

Bestyrelsen (TL) kontakter Lars Fox for at tale om internetforeningen ønsker at blive lagt ind 
under foreningen – som foreslået på seneste general forsamling.

b havegruppen 
Intet nyt.

5 Økonomi 

a Restanceliste: kr. 20.778,-

b Ejerskifter: 1 stk.

6 Post- og regningsgennemgang 

1) Regning fra Hetland vedr. utæt vandrør BE13 – kr. 5.789,69
2) Regning fra Hetland vedr. utæt vandrør i bestyrelseslokalet – kr. 3.912,19
3) AL-tagservice vedr. facaderenovation – kr. 67.300,-

7 Eventuelt 

1) Der indkøbes en billig, ny telefon som vagttelefon – Nokia 5410. (TL)
2) Opstramning / understregning af regler omkring kælder og leje deraf på hjemmeside (TL)
3) Information om køb af nøgler på hjemmesiden (TL)
4) Tillægsvedtægter på hjemmesiden. (TL)
5) Cyklerne, der er blevet indsamlet bliver fjernet af Politi / Kommune
6) Der bliver bestilt et juletræ (HL)
7) Søndag d. 2. December er der julehygge for bestyrelsen og optænding af juletræet.
8) Indhentning af tilbud på fjernelse af gammel varmtvandsbeholder i bestyrelseslokalet.
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8 Næste møde samt vagthavende 

Tirsdag d. 4. december kl. 19.00

Indkøbsansvarlig: PØ

Vagttelefon uge 

45: STS
46: TL
47: JJ
48: HL
49: SM

9 Idéliste 

TV og kabling

Historie-/logbog for ejerforeningen. 

Startpakke til nye beboere

Mødet sluttede kl. 22:55


