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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. oktober 2007 kl. 19.00

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

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.  Idéliste
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1 Vicevært/W.R. Service 

WR Service var ikke til stede ved mødet til trods for at de var blevet bedt om at møde op.

Vi følger op på trappevask og snakke med WR omkring dette på næste møde.

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.

b Renovering af hoved- og bagtrapper, porte og døre

STS har møde med maler 10/10-2007 for at få tilbud på maling af hoveddøre og porte samt 
husnumre.

c Bispeengbueprojektet (TL) 
Intet nyt.

d Faldstammer 
I forbindelse med overløb af vand fra toilet ved MV10 har bestyrelsen bevilliget at betale 
udgifter til VVSer for at få udbedret fejlen da denne lå i faldstammen.

e Brandsikringskampagne (SM) 
SM laver en liste!??!

f Nyhedsbrev 
Er blevet forsinket men færdiggøres i dagene efter bestyrelsesmødet.

g Forsikringssager 

Intet nyt.

4 Diverse udvalg og grupper 

a Internetforeningen
Bestyrelsen har kontaktet Lars Fox for at tale om muligheden for overtagelse af 
internetforeningen.

Bestyrelsen er blevet kontaktet af Dansk Bredbånd og det aftales at de kan komme og fremlægge 
muligheder for tilkobling på næste bestyrelsesmøde. 
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b havegruppen 
Intet nyt.

c Kloak
Der er modtaget tilbud fra Lyngholm ang. Gennemgang af foreningens kloakering. Lyngholm 
anbefaler at hjørnet ved BA samt MV gennemkigges ved en TV-inspektion. Et gennemsyn af 
hele ejendommen beløber sig til ca. 75.000,- ex. Moms. Lyngholm har ikke kunnet fremskaffe 
tegninger over kloakeringen fra Frederiksberg Kommune, hvilket er grunden til den højere pris.

Der er indhentet tilbud fra et andet firma.

5 Økonomi 

a Restanceliste: kr. 20.568,-
b Ejerskifter: 1 stk.

6 Post- og regningsgennemgang 

1) Regning fra Hetland vedr. manglende vand i badeværelse i MV10. Kr. 1.861,-. SM 
kontakter W.R.Service ang. opklaring

2) Regning fra Hetland vedr. utæt faldstamme i MV6. Kr. 2.364,-. JJ kontakter beboeren for 
yderligere oplysninger.

3) Regning fra Hetland – graffiti abonnement.

7 Eventuelt 

1) Der indkøbes en billig, ny telefon som vagttelefon.
2) Opstramning / understregning af regler omkring kælder og leje deraf på hjemmeside
3) Information om køb af nøgler på hjemmesiden
4) Tillægsvedtægter på hjemmesiden.

8 Næste møde samt vagthavende 

Tirsdag d. 6. November kl. 18.30

Indkøbsansvarlig: SM

Vagttelefon uge 

41: HL
42: JJ

 43: SM
 44: DE
 45: STS
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9 Idéliste 

TV og kabling

Historie-/logbog for ejerforeningen. 

Startpakke til nye beboere

Mødet sluttede kl. 20:55


