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Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 12. august 2009 kl. 19.00

Til stede: Claus Mortensen (CM), Svend Trøst Sørensen (STS), Lotte Langhoff (LL), Peter 
Østerballe Christensen (PØ).

Fraværende: Ingen Tony Lorentzen (TL), Betina Boysen (BB), Mikkel Clausen (MC).

Referent: LL
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1. Vicevært/W.R. Service 

Vicevært/W.R. Service deltog ikke i mødet. 

Nuværende tilbagemelding på SkipperS trappevask har været overvejende positiv. Der vil blive 
udleveret en VVS nøgle så rengøringsartikler kan opbevares.

Der vil i sensommeren blive indhentet tilbud på vicevært service og vinduespudsning. 

2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde 

(Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.)

3. Løbende sager 
A. Renovering af hoved- og bagtrapper, porte, døre og vinduer

PØ har aftalt et møde med malerfirmaet Willy Ernst på maling af ejerforenings vinduer mod gård 
og gade, samt et tilbud på maling af vinduerne i de enkelte lejligheder. Tilbudet er modtaget, men 
bestyrelsen vil indhente et tilbud nr. 2.

TL har modtaget fra to malere på renovering af bagtrapperne (Jørn Andersen og Malerfirmaet 
B.C.). De vil blive gennemgået på næste bestyrelsesmøde hvor det ligger fast hvornår 
elektrikerne kan være færdige med el-arbejdet. I den forbindelse MC modtaget to tilbud fra H. 
Helbo Hansen samt Lyders og Svend G. Bestyrelsen besluttede at acceptere det billigste tilbud 
og sætte arbejdet i gang i midten af august. 

En rækkefølge for renoveringen vil blive udarbejdet inden næste bestyrelsesmøde.
 

B. Liv under Buen - tidl. Bispeengbueprojektet (v/ TL)

Det endelige projekt er under detaljeret udarbejdelse hos GHB Landskabsarkitekter.

C. Faldstammer (udskudt til sensommer 2009)

Bestyrelsen har gennemgået tilbud fra tre forskellige selskaber og vurderet at priserne på 
nuværende tidspunkt er for høje og vil gerne se tiden an og se om priserne ikke falder henover 
det næste halve år. Tilbudene genforhandles i august og arbejdet forventes at blive påbegyndt i 
løbet af efteråret. (LL) 

D. Brandsikringskampagne 

Bestyrelsen har besluttet at indkøbe 2 stk. brandalarmer til hver fortrappe. W.R. Service har 
tilbudt at opsætte brandalarmerne for 100 kr. stk. Opdateret: STS indhenter tilbud fra SkipperS 
på opsætningen af alarmerne
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Brandalarmer er endnu ikke indkøbt. MC kontakter TL for link til net-shop.

E. Nyhedsbrev 

Bestyrelsen vil arbejde på at nyhedsbrevet bliver elektronisk og i fremtiden omdelt via en 
mailingliste med foreningens medlemmer og beboere. Mailinglisten vil også kunne bruges til at 
videregive anden information. 

LL vil samle adresser ind til en mailingliste.

F. Forsikringssager

Under det kraftige regnvejr i den forgangne måned har der været flere vandskader. Det drejer sig 
om MV8 4. th. samt BA110 tv. hvor der er kommet vand ind på alle etager. STS tager kontakt til 
beboerne og i værksætter en undersøgelse for at finde ud hvor vandet kommer ind. Efterfølgende 
vil håndværkere udbedre skaderne både inde og ude. 

Opdatering: STS vil kontakte BxP for at få en byggesagkyndig til at kigge på opgaven så 
knappen kan blive tæt. Dette gælder også MV 8.

G. Kommende arbejdsdag / anden vedligeholdelse

CM indkøber og omdeler en flaske vin til deltagerne på arbejdsdagen. Der mangler stadig at 
blive uddelt vin til en række deltagere grundet sommerferie. 

Opgaver til næste arbejdsdag:

A. Skraldeskuret BE15/MV12 skal males
B. Træbeskyttelse/olie på indersiden af portene
C. Maling af legeplads
D. Udskiftning af sand i sandkassen  (er ordnet).

Efter forslag fra en beboer på generalforsamlingen vil der blive fastlagt én eller to datoer om året 
hvor arbejdsdage afholdes. 

H. Havemøbler

Bestyrelsen kigger på indkøb af nye havemøbler. 

L.    Energimærkning
Energimærkning er gennemført. På baggrund af den medfølgende rapport til bestyrelsen kigge på 
om der er nogle forbedringer der kan svare sig at udføre. LL kigger i første omgang på dette.

4. Diverse udvalg og grupper 
I. Internetgruppen

Bestyrelsen undersøger muligheden for på længere sigt at foretage en større udskiftning rettet 
imod også at dække IPTV (uændret). MC overtager div. informationer og tibud fra CM.
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J. Havegruppen 

Myreudryddelse godkendt.

K. Hjemmesiden 

Hjemmesiden er stadig under udvikling og bliver løbende opdateret.

L. Altangruppen

Gruppen består pt. af tre af bestyrelsens medlemmer (LL, MC, TL) som aftaler at mødes med 
henblik på at undersøge mulighederne for at få oprettet altaner. I løbet af juli vil der blive 
indhentet tilbud og truffet andre forberedelser til en ekstraordinær generalforsamling hvor 
projektet vil sat til afstemning.

Opdatering: første tilbud er modtaget.

5. Økonomi 

• Restanceliste:  Udgår denne måned (MC er fraværende)
• Ejerskifter:  BE13, 3 tv pr. 1. august 2009 

BE15, 3. th. pr. 1. august 2009
MV10, 2. tv.

6. Post- og regningsgennemgang 

# Type Afsender Bemærkning Kr incl moms.
Regning EnergiFocus Energimærke 23.000,00-
Regning Hetland VVS arbejde (også modtaget via RKI) 19015,71
Regning Virena Rengøringsmiddel 622,69

7. Eventuelt

1) Antennesignal/signalforstærker er blevet undersøgt af en tekniker ved TDC. 
Problemerne skyldes et forældet forstærkersystem. CM indhenter tilbud på nye 
forstærkere. PØ følger op på dette. 

2) LL bestiller ny nøgle til skabet for Farligt Affald. Opdateret: Den er nu modtaget

3) Ved næste bestyrelsesmøde vil muligheden for at afholde en sensommerfest blive 
diskuteret.
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4) Vanløse låseservice vil blive kontaktet for at ordne låsecylinderen til gårddøren BE 11, 
samt for at levere ekstra b-nøgler.

 

8. Næste møde samt vagthavende 

• Tirsdag d. 8, september kl. 19.00.
• Indkøbsansvarlig: PØ

9. Bestyrelsestelefon uge 

33 STS
34 BB
35 MC
36 TL
37 PØ

10.Idéliste 

• Historie-/logbog for ejerforeningen.
• Start- & velkomstpakke til nye beboere.

Mødet sluttede kl. 21:05
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