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Referat af bestyrelsesmøde
Mandag d. 15. december 2009 kl. 19.00

Til stede:
Lotte Langhoff (LL), Tony Lorentzen (TL), Peter Østerballe Christensen (PØ).

Fraværende:
Betina Boysen (BB), Svend Trøst Sørensen (STS), Mikkel Clausen (MC).

Referent: 
Peter Østerballe (PØ)
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1. Vicevært/W.R. Service 

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

Der er på det seneste konstateret store mangler i trappevasken og bestyrelsen har 
derfor besluttet at ophæve kontrakten med SkipperS og hyre professionelt 
rengøringsfirma til opgaven fra det nye år. 

Der er fortsat problemer med beboere der efterlader div. ejendele, affald m.m. på især 
bagtrapperne. Dette forhindrer vask af de pågældende gulvområder. Der vil snarest 
muligt blive gennemført en oprydnings-kampagne der i sidste instans vil betyde at 
bestyrelsen fjerner og destruerer ting der opvares på trappe- og gangarealer.  

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

2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referatet blev enstemmigt godkendt af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

3. Løbende sager 
A. Renovering af hoved- og bagtrapper, porte, døre og vinduer
El arbejdet er påbegyndt på bagtrapperne v. BE 15, MV 4 og MV 6. Der er opsat 
bevægelsessensorer og nye lamper.

Bestyrelsen er i gang med at evaluere det udførte el-arbejde med henblik på en række 
mindre justeringer. TL følger op.

I forbindelse med renovering af bagtrappen har bestyrelsen modtaget 3 tilbud som pt. er 
til gennemgang. Der vil blive truffet beslutning inden næste bestyrelsesmøde hvorefter 
arbejdet vil blive sat igang.

Der vil i starten af næste år blive indsamlet yderligere tilbud vedr. maling af 
ejerforenings vinduer mod gård og gade, samt et tilbud på maling af vinduerne i de 
enkelte lejligheder. Dette vil ske efter den ekstraordinære generalforsamlingen hvor der 
træffes afgørelse om hvorvidt der skal etableres altaner eller ej.
 

B. Liv under Buen - tidl. Bispeengbueprojektet (v/ TL)
Det endelige projekt er udarbejdet og er nu i udbud.

C. Køkken-faldstammer og stigestrenge (LL)
Der er indhentet tilbud fra Finn. L & Davidsen, Neubert VVS samt Jeppson VVS på 
udskiftningen af tre sæt. Arbejdet forventes påbegyndt i januar 2010 i Bispeengen 5 th.,  
Bispeengen 7 th. og Munkensvej 12 tv. Rækkefølgen er ikke endeligt fastlagt. Punktet 
består indtil Januar 2010.
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D. Brandsikringskampagne 
Brandalarmer er indkøbt og ligger klar til installation. Viceværten vil opsætte dem 
snarest.

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. 

TL vil oprette mailing-systemet, der opdeles i en samlet liste til alle beboere/ejere og en 
liste pr. opgang. LL vil forsøge at indsamle adresser fra mails sendt til bestyrelsen når 
dette bliver relevant.

Midlertidigt forslag til indhold – til nyhedsbrev i januar:

- Altan projekt (LL)
- Bagtrappe-renovation (TL)
- Renovation af vinduer (PØ)
- Status på Liv under Buen / ”Bispeengbue projektet” (TL)
- Antenne – analoge & digitale signaler (PØ/TL)
- Ændringer i husorden (PØ)

F. Forsikringssager
Der er foretaget nogle præventive reparationer af karnappen og tårnet v. BA110 / MV2 
som burde betyde at vi kan klare os gennem vinteren uden yderligere vand-indtrængen. 
I løbet af vinteren indhentes der tilbud på større og grundigere reparation. Afventer input 
fra STS

G. Kommende arbejdsdag / anden vedligeholdelse
Opgaver til næste arbejdsdag (forslag modtages gerne): 

A. Skraldeskuret BE15/MV12 skal males
B. Træbeskyttelse/olie på indersiden af portene
C. Maling af legeplads

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

H. Havemøbler
Der er et behov for nye havemøbler til næste sommersæson. Kristine og bestyrelsen vil 
løbende holde øje med eventuelle tilbud. 

I.    Energimærkning
Energimærkning er gennemført. Lige umiddelbart vurderer bestyrelsen at alt ser fint ud 
og at der ikke er grund til – på nuværende tidspunkt – at undersøge om der er mulighed 
for yderligere besparelser på området. Punktet udgår.
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I. J.  Belysning
Da det er ret mørkt på stien mellem Bispeengen og Munkensvej og vinteren nærmer 
sig, vil der bliver opsat en ny lampe på området. MC indhenter tilbud hos Helbo Hansen 
der så vil udføre arbejdet i forbindelse med arbejdet på bagtrapperne.  MC fraværende 
– Der er blevet opsat lampe på stien mellem BE og MV, punktet udgår.

4. Diverse udvalg og grupper 
J. TV gruppen (tidl. 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 tilbud fra CM. Punktet-udgår

Bestyrelsen har efter nærmere overvejelse besluttet ikke at bruge flere resourcer på at 
undersøge en IPTV løsning. Umiddelbart bør foreningen få leveret digital signal via 
YOUSEE, men hvorvidt det reelt er tilfældet vil blive undersøget inden næste 
bestyrelsesmøde.

K. Havegruppen 
Intet nyt.

L. Hjemmesiden 
Hjemmesiden er stadig under udvikling og bliver løbende opdateret. 

M. Altangruppen
Kontech er ved at være færdig med at udarbejde et forprojekt som efterfølgende 
indsendes til Frederiksberg Kommune for først og fremmest skal vurdere om projektet 
kan gennemføres. Dette vil ske i indeværende år.

I fald Frederiksberg Kommune godkender det videre arbejde vil der blive indkaldt til 
ekstraordinær generalforsamling i løbet af foråret/forsommeren.

Der vil snarest komme flere oplysinger på hjemmesiden.

N. Husorden-gruppe
Bestyrelsen har opdateret den nuværende husorden som vil blive rundsendt til alle ejre 
og beboere.

5. Økonomi 
• Restanceliste:  MC fraværende.
• Ejerskifter:

o Intet nyt
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6. Særlige poster (regning og postgennemgang)

Rykker fra Virena på kr. 808,78.

7. Eventuelt

1. Antennesignal/signalforstærker er blevet undersøgt af en tekniker ved 
TDC. Problemerne skyldes et forældet forstærkersystem. STS vil kontakte 
en tekniker til at gennemgå og justere forstærkere og fordelere. Der vil på 
sigt blive indhentet tilbud på nye forstærkere. Intet nyt - STS fraværende. 
TL følger op.

 

8. Næste møde samt vagthavende 
• Tirsdag d. 12. januar kl. 19.00.
• Indkøbsansvarlig: STS

9. Bestyrelsestelefon uge 

52: STS
53: TL
01: PØ
02: MC

10.Idéliste 

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

Mødet sluttede kl. 20.55
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