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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 8. januar 2008 kl. 19.00

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

Fraværende: Jeppe Jensen

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 (punktet udgår)
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 ikke til stede ved mødet.

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 som forventet og regning er modtaget. Punktet udgår indtil videre.

b Renovering af hoved- og bagtrapper, porte og døre

Leverandørerne oplyses om at seneste deadline for aflevering af tilbud er 1. marts 2008 hvorefter 
der tages beslutning om udførsel af arbejdet i løbet af foråret.

c Bispeengbueprojektet (TL) 
Anden omgang af ansøgninger om penge til forprojekt er sendt afsted og gruppen forventes at 
mødes igen i starten af foråret.

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

e Brandsikringskampagne (SM) 
SM har lavet opslag der bliver sat op snarest.

f Nyhedsbrev 
Udkommer primo februar. Emner: Kloak, Generalforsamling, Brandsikringskampagne, Internet, 
Regler omkring reparation af skader samt rekvirering af håndværkere. Forslag og indlæg er 
velkomne.

g Forsikringssager 
- Vandskade mellem to beboere MV6 i forbindelse med utæt af vandlås. Skaden meldes til 

ejerforenings forsikring for at få afgjort om den dækker skaden eller om beboeren selv skal 
dække skaden. 

- SM rekvirerer håndværkere til at få ordnet hoveddøren hos den beboe, der har haft indbrud i 
julen.

- Et fjernvarmerør ved BE5 er blevet fikset - og regningen skal sendes til forsikringen.
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h Kloak
Der er blevet udført en TV inspektion af kloaken på siden ved Munkensvej og Borups Allé. Der 
blev fundet en del større problemer i kloaken og derfor vil der blive indhentet tilbud på 
udarbejdelse af disse problemer samt den resterende del af kloakeringen ved Bispeengen.

i Sonofon antenne / Rambøll
Rambøll har kontaktet bestyrelsen af den nye kontaktperson for at  få en afklaring på 
kontraktforholdene. PØ kontakter Rambøll og godkender.

4 Diverse udvalg og grupper 

a 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. ?? (JJ fraværende)

b Ejerskifter: 3 stk. 

6 Post- og regningsgennemgang 

1) Regning fra Lyngholm for TV-inspektion af kloaken. Kr. 46.706,25.
2) Regning fra ALL Remove for abb. antigrafittiservice. Kr. 1.499,06.
3) Regning fra AL-tagservice. Kr. 10.500,-
4) Regning fra Hussvamp Laboratoriet. Kr. 3.262,50.
5) Regning fra Kurt Jeppson vedr. udskiftning af defekt varmtvandrør. Kr. 3.240,70.
6) Regning fra Kurt Jeppson vedr. udskiftning af defekt varmtvandsrør. BE5 - Kr. 6.109,46.
7) Regning fra Bigbag.dk for 1 ton muld. Kr. 950,-

7 Eventuelt 

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

bestyrelseslokalet (TL)
3) Peter Østerballe og Tony Lorentzen har søgt bestyrelsen om lov til at leje kælderlokalet 

under BE5. Leje af lokalet er blevet midlertidigt forhåndsgodkendt indtil en konkret 
lejeaftale er på plads.

8 Næste møde samt vagthavende 

Tirsdag d. 5. februar kl. 19.00
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Indkøbsansvarlig: HL

Vagttelefon uge 

02: SM
03: DE
04: TL
05: HL
06: JJ (ellers TL)

9 Idéliste 

Historie-/logbog for ejerforeningen. 

Startpakke til nye beboere

Mødet sluttede kl. 21:50


