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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 07. august 2007 kl. 19.00 
 
Til stede:  Peter Østerballe, Svend Trøst Sørensen, Henrik Linander, Jeppe Jensen, Dan 

Eriksen, Tony Lorentzen 
Fraværende: Søren Møller 

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.  Ideliste 
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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. 

Brønden ved BA110 er stadig løs. HL har talt med Frederiksberg Kommune men kontakter dem 
igen for at få dem til at lave brønden. 

BA110 st. mangler stadig at male facaden. STS kontakter beboeren herom. 
 

2 Referat fra sidste bestyrelsesmøde  
Referatet blev godkendt af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 
 
3 Løbende sager  
 
a Revner i sålbænke og facade (STS/HL)  
HL har talt med AL Tagservice og udbedring er i gang. Arbejdet forventes færdigt inden 
udgangen af uge 32. HL følger op og tjekker arbejdet efter. 

b Renovering af hoved- og bagtrapper, porte og døre  

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

c Bispeengbueprojektet (TL)  
Intet nyt. 

d Faldstammer  
I den seneste måneds tid er der blevet renset faldstammer flere steder i foreningen. 

e Brandsikringskampagne (SM)  
Intet nyt. SM fraværende. 

f Nyhedsbrev  
Skal udkomme i august.  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) 
 

g Forsikringssager  
I forbindelse med indbrud i BE7 er der startet en forsikringssag i forbindelse med reparation af 
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hoveddør. HL har ikke hørt yderligere fra BXP desang. 

h Kabel-TV 
En beboer har kontaktet foreningen for at afmelde sig, men dette kan ikke lade sig gøre da dette 
er en del af foreningens fællesudgift i følge en kontrakt med TDC. PØ kontakter beboeren. TL 
sørger for at skrive dette på hjemmesiden. 

   
4 Diverse udvalg og grupper  

a Internetgruppen  
PØ kontakter formanden for internetforeningen for evt. at få plads i det kommende nyhedsbrev.  

b havegruppen  
Intet nyt. 
 
c Kloak 
PØ har modtaget referat fra JL fra sidste møde. PØ kontakter JL igen hvorefter BXP kontaktes 
for at kigge på muligheden for at få dækket dette af forsikringen. 
 
PØ skriver et indlæg til nyhedsbrevet desang. 
 
 
5 Økonomi  
 
a Restanceliste: 9 stk. i alt: 55.437,- 
b Ejerskifter: 4 stk 
 
 
6 Post- og regningsgennemgang  
 

a. Comflex sagen kører stadig. JJ sender brev til Comflex med check. 
b. Kontrakt fra Rambøll vedr. Opsætning af mobil-antenner. Kontrakten blev underskrevet 

og sendes til Rambøll af JJ. 
c. Regning modtaget fra Hetland for udskiftning af taghætte ved MV4. Sagen sendes til 

BXP som forsikringssag. STS håndterer den videre kontakt. 
 
 

7 Eventuelt  
 
a. Sommerfest. 18. august 2007. Bestyrelsen mødes tirsdag kl. 19 for at gennemgå 

tilmeldinger til sommerfesten. 
b. Retningslinier til kommende sager vedr vandrør gemmes til generalforsamlingen med 

henblik på tilføjelse i vedtægterne. 
 

 
 
 
8 Næste møde samt vagthavende  

 
Tirsdag d. 4. September kl. 19.00 
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Vagttelefon uge  

 
32: STS 
33: DE 
34: HL 
35: JJ 
36: TL 

 
Ferie 

   
STS 28.07-04.08 
DE 22.07-26.07 
JJ 10.08.-17.08 
HL 17.07-27.07 
PØ 25.07-02.08 
TL 19.08-01.09 

 
9 Idéliste  
 
TV og kabling 

Historie-/logbog for ejerforeningen.  
 
 
Mødet sluttede kl. 21:35 


