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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juli 2007 kl. 19.00 
 
Til stede:  Peter Østerballe, Svend Trøst Sørensen, Henrik Linander, Jeppe Jensen, Dan 

Eriksen. 
Fraværende: Søren Møller, Tony Lorentzen 

Referent: Dan Eriksen 
 
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 
 
 
 
 
 
 



 2 

1 Vicevært/W.R.Service  
 

WR Service var til stede ved mødet.  
Vi vil følge op på trappevask og snakke med WR omkring dette på næste møde. 

Brønden ved BA 110 er stadig løs. HL vil igen tage kontakt til Frederiksberg Kommune og få 
dem ud og lave brønden. 

BAXX 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)  
AL Tagservice har været og lave første omgang på MV 8,10,12. Kommer igen i uge 29 og laver 
MV 8,10,12 færdig 

b Renovering af hoved- og bagtrapper, porte og døre 

c Bispeengbueprojektet (TL)  
Intet nyt 

d Faldstammer  
Intet nyt 

e Brandsikringskampagne (SM)  
Information vil blive hængt op inden længe. 

f Nyhedsbrev  
Skal udkomme i august. Modtager gerne forslag til nyhedsbrevet på næste møde. 
 Vedligeholdelse af vinduer i E/F 

 Vandbesparelse/El-besparelse kampagner (JJ) 
 Brandsikring 

 
g Forsikringssager  

I forbindelse med indbrud i BEXX er der startet en forsikringssag i forbindelse med reparation af 
hoveddør. HL er på sagen og kontakter BXP for at følge op på sagen. 
 

h Aftrækskanaler (SM) 

Afsluttet. Punktet udgår.  
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4 Diverse udvalg og grupper  

a Internetgruppen  
Ved opsigelser i Internetforeningen, skal det afmeldte sitk tages ud af switchen på loftet. PØ 
kontakter Lars Fox. 

b havegruppen  
Intet nyt. 
 
c Kloak 
Der er igen problemer med kloaken i gården udfor MV 6 og vi havde Jørgen Lyngholm 
(Formand for Kloak Mester Foreningen og bestyrelsesmedlem i Dansk Byggeri) på besøg for at 
forklare omkring problemerne med hele kloak systemet. 
Vi blev opfordret til at få lavet en tv inspektion af systemet til en anslået udgift af 75.000,- 
Kontakt BXP for at undersøge forsikringsforhold (JL/PØ) 
 
 
 
5 Økonomi  
 
a Restanceliste: 5 stk. i alt: 28.771,36 
b Ejerskifter: 1 stk: BEXX 
c Budgetkontrol: Er udkommet.  
 
 
 
6 Post- og regningsgennemgang  
 

a. Comflex sagen kører stadig. JJ sender en check med halvdelen af det resterende beløb og 
vi vil opfordre Comflex til at godkende betalingen som en afslutning på sagen. 

b. Regning fra Hetland vedrørende arbejde i kølderen MV XX. JJ tjekker med WR Service 
for at undersøge om regningen svarer til det udførte arbejde.  

 
 
 

7 Eventuelt  
 

a. JJ kontakter BXP vedr vores tidligere revisor og opfordre BXP til at bruge samme revisor 
til vores regnskab. 

b. Sommerfest. 18. august 2007. DE/PØ kommer med et oplæg til næste møde, samt sørger 
for opslag til opslagstavler hurtigst muligt. 

c. Retningslinier til kommende sager vedr vandrør. Drøftes på næste møde. 
 

 
 
 
8 Næste møde samt vagthavende  

 
Tirsdag d. 7. August kl. 19.00 
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Vagttelefon uge  
 
28: STS 
29: DE 
30: TL 
31: HL 
32: STS 

 
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 18.08-01.09 
 
9 Ideliste  
 
TV og kabling 

Historie-/logbog for ejerforeningen.  
 
 
Mødet sluttede kl. 22:00 
 


