
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 8. Maj 2007 kl. 19.00 
 
  
 
Til stede:        Alle 
 
Fraværende:   Ingen 
 
Referent:        Tony Lorentzen 
 
Dagsorden: 
 

1. Vicevært / W.R. Service 
HL overtager fremover den primære kontakt hertil.  
 

2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 

3. Løbende sager 
 
a. Kommunikation i bestyrelsen (PØ). er i gang med 
konkretisering. 
 
b. Revner i sålbænke og facade (HL) 

 
HL rapporterer at AL-tagservice vil påbegynde arbejdet 
omkring 1. Juni 2007 – BE13, BA110, MV6, MV8, MV10. 

 
c.     Renovering af hovedtrappe, porte og døre (STS) 
 
STS tjekker op på om arbejdet er gjort færdigt. Dørtrin og 
døre skal have olie. STS bekræfter tilbud på behandling af 
trapperne mod gården ved MV bagtrapper. 

 
d.      Bispeengbueprojektet (TL) 

 
Der er valgt en landskabsarkitekt til udarbejdelse af 
forprojekt og gruppen vil nu påbegynde ansøgning for 
penge til dette arbejde. 

 
e.  Brandsikringskampagne 
 
Indlæg i nyhedsbrevet. SM undersøger lovligheden i 
forbindelse med opmagasinering af f.eks. barnevogne på 
fortrapperne samt hvornår kommunen har tænkt sig at 
gennemføre brandtilsyn. 



 
f. Nyhedsbrev 
 

Skal ud i uge 20. TL sørger for opsætning og kontakt 
til tryk og kontakter eventuelle annoncører. 

 
g. Arbejdsdag – lørdag d. 16. Juni 2007 kl. 10.00 

a. Cykeloprydning 
b. Havemøbler 
(endvidere aftales på næste bestyrelsesmøde) 

 
h. Askebægre, aske-spand. HL kontakter W.R. Service og 

beder dem om at købe en aske-spand til grillen og 
lign. Affald. 

 
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  
 

Visse beboere har rapporteret om nedfalden ”puds” 
efter renovation/rensning af skakter. SM laver opslag 
og beder beboere om at rapportere om problemer til 
bestyrelsen. 

 
f. Forsikringssager 

 
Der er modtaget faktura fra Hetland vedr. tag-hætter. 
STS sender sagen til Boligexperten. 

 
5. Økonomi og regningsgennemgang 
 

a.  Restanceliste 
 

b.  Ejerskifter 
 

c.  Budgetkontrol 
 

Der er kommet en regning fra Malerfirmaet J.C. på 76.000,- 
inkl. moms for renovation af hovedtrappe MV12. JJ tjekker 
resterende indkomne regninger med CM for validitet. 



 
Revisionsregning fra Haugbyrd, Faurum & Andersen på kr. 
10.800,- ex. moms. 
 
Renovationsregning fra Jørn Andersen på ny bundrepos på i 
alt kr. 14.131,25 inkl. moms. DE kontakter virksomheden 
for at få en forklaring for de mange forbrugte timer idet 
bestyrelsen ikke mener at det stemmer helt overens med 
hvad den slags arbejde bør tage af tid. 
 
Regning fra Backuphuset vedr. hosting af bispeengen.dk. 
 
STS sørger for at økonomirapport/oversigt bliver sendt til 
hele bestyrelsen. 
 
STS udsender login til Boligexpertens økonomi-system. 

 
6. Postgennemgang 
 

a.  Brev fra Boligexperten vedr. overtagelse af MV6, kld. 
(TL) 

b.  Div. reklamer. 
 
7. Næste møde samt vagttelefonen 
 
Næste møde tirsdag d. 5. Juni 2007 kl. 18.30. Indkøbsansvarlig: 
TL. HL sørger for at W.R.Service kommer 18.30–19.00. PØ sørger 
for at Boligexperten kommer kl. 19.00. 
 
Uge 19: JJ 
Uge 20: HL 
Uge 21: STS 
Uge 22-23: DE 
 
8. Eventuelt og idéer 
 

a. Telefonmast 
 
TL udformer et brev til Rambøll og sender til 
godkendelse hos bestyrelsen og efterfølgende 
Boligexperten til gennemsyn. DE videresender den 
originale henvendelse fra Rambøll. 

 
b. TV antenne 



TL har kontaktet Parknet for kontakt til fiber-
leverandør. 
 
c. Forskønnelse af bestyrelsens-vindue 
JJ, PØ (+kæreste) og TL mødes desang. 

 
d. Snak med Boligexperten vedr. forsikring – kan det 

gøres bedre? 
  
9.      Diverse udvalg og grupper 
 
  
a. Internetgruppen (LF) 
 
 Intet nyt. 
 
b. Havegruppen (Kristine) 
  
  Modtaget indlæg til nyhedsbrevet fra Kristine. 
 
 
Mødet sluttede 22.15. 


