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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 
 
Til stede: Claus Mortensen (CM), Tony Lorentzen (TL), Svend Trøst Sørensen (STS), Lotte 
Langhoff (LL). 
 
Fraværende: Maiken Amstrup (MA), Jeppe Jensen (JJ), Peter Østerballe Christensen (PØ) 
 
Referent: TL 
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1. Vicevært/W.R. Service  
Vicevært/W.R. Service deltog ikke i mødet. Bestyrelsen kan stadig konstatere at det forskellige 
steder på bagtrapperne stadig halter med trappevasken. Derudover er der stadig ikke blevet 
støvsuget på lofterne. 
 

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 genindhenter tilbud fra malere vedr. renovering af vinduer (dette bliver gennemgået på næste 
bestyrelsesmøde). PØ er fraværende og fremsender tilbud til bestyrelsen via mail. 
 
TL har indhentet tilbud fra Jørgen Andersen på renovering af bagtrapper. Tilbuddet vil blive 
sammenlignet tilbud fra B.C. Dette har vi ikke modtaget endnu. Tilbud fra elektriker vedr. 
omlægning af kabler vil blive indhentet i samme omgang. TL har forsøgt gentagne gange men 
prøver igen i den forestående uge.  
  
Arbejdet startes ikke inden marts som forslået tidligere. 
 
B. Liv under Buen - tidl. Bispeengbueprojektet (v/ TL) 
Der er fuld gang i arbejdet i projektgruppen. Forprojektet udarbejdes af GHB 
Landskabsarkitekter hen over vinteren / foråret 2008.  
 
14. april blev der afholdt infomøde. Det gik godt med ca. 20 fremmødte. Bestyrelsen fremlægger 
projektet på dette års generalforsamling.  
 

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. (ikke opdateret) 
 
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. 
 
Brandalarmer er ikke indkøbt endnu. (ikke opdateret). (TL kontakter JJ for at få ham til at 
bestille brandalarmer eller overdrage foreningens dankort) 
 

E. Nyhedsbrev  
Nyhedsbrevet er færdigt og udkommer fredag d. 1. maj. 
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F. Forsikringssager 
Problemerne omkring karnappen ved BA110 opgangen tv. er blevet undersøgt. Goritas mener at 
problemet ikke skyldes decideret vand indtrængen, men i stedet fugtudvikling fordi karnappen 
ikke er isoleret og fordi der muligvis ikke er blevet tilstrækkeligt udluftet i lejligheden. Der er 
enkelte detaljer, der mangler at blive undersøgt og bestyrelsen følger op på sagen. 
 
Pga. et utæt et vandrør i kælderen B13 er der blevet foretaget en reparation af Kurt Jepsson. 
Bestyrelsen forventer at modtage regning som efterfølgende videresendes til 
forsikringsselskabet. 
 

G. Sonofon antenne / Rambøll 
Kablingen i forbindelse med antenneopsætningen skal udbedres på bagtrappen. PØ kontakter El-
tel. (Intet nyt - PØ fraværende) 
 

H. Sommerlukning af varmecentraler. 
Forud for næste generalforsamling vil der blive indhentet skriftlig data/statistik ved bl.a. 
energidata for at kunne imødekomme spørgsmål fra beboere ang. den iværksatte sommerlukning 
af varmecentralerne. Punktet består indtil videre. 
 
I. Kommende arbejdsdag/anden vedligeholdelse 
Der kommet forslag om at afholde arbejdsdagen i maj.  
 

A. Fjernes mos ved plankeværket 
B. Skraldeskuret BE15/MV12 skal males 
C. Træbeskyttelse/olie på indersiden af portene 
D. Maling af gårdtrapper v. MV 
E. Reparation af bord med manglende ben på grill plads 
F. Maling af legeplads 
G. Fuglesikring af skraldeskurene 
H. Haveplan 2009 

 
J. Problemer med varmt vand 
Bestyrelsen er i gang med at indsamle informationer om problemets omfang og vil på baggrund 
af disse igangsætte en udbedring.  
 
K. Generalforsamling 
Generalforsamlingen bliver i år afholdt d. 3 maj kl. 14.00 i Danseskolen Frederiksberg, Borups 
Allé 114. 
 
I den forbindelse skal der stiftes ny bestyrelse da formand, kassér, og et menigt medlem ikke 
genopstiller.  
 
Indkaldelsen er udsendt og omdelt. 
 
BXP vil blive indkaldt til et møde omkring generalforsamlingen (en af følgende datoer 7, 8 el. 
april). 
 
 



 
 

 

4. Diverse udvalg og grupper  
A. Internetgruppen 
Bestyrelsen undersøger muligheden for på længere sigt at foretage en større udskiftning rettet 
imod også at dække IPTV (uændret). 
 
B. Havegruppen  
Intet nyt. 
 
C. Hjemmesiden  
Den nye hjemmeside er oppe at køre. Den intern vidensdeling vil blive opsat inden for de næste 
par uger. (PØ fraværende – punktet består). Hjemmesiden kræver en gennemgang for at sikre at 
alle interne links virker til hhv. sider og dokumenter. TL tjekker op på dette. TL arrangerer et par 
timer at fremvise hvordan systemet opdateres.  
 
 
5. Økonomi  
 

•  Restanceliste:  JJ 
•  Ejerskifter: 1 stk. MV4, 3. tv. 

 
 
6. Post- og regningsgennemgang  

# Type Afsender Bemærkning Kr incl moms. 
1.  Faktura Tommi Berthelsen Reparation af dørtelefonanlæg 3.159,51 
2.  Faktura Tommi Berthelsen Rykker do. 3.291,51 
3.  Faktura  Hovedstands låseservice Forsikringssag – JJ tjekker op! 1.306,25 
4.  Faktura Hetland Forsikringssag ved JJ – BE 9 1 th. 3.802,79 
5.  Faktura Goritas Undersøgelse af BA110, 2. Tv. 4.193,65 
6.      

 
 
7. Eventuelt 
 

1) TL foreslår at vi i starten af det nye år laver en gennemgang af alle kælder og loftsrum. 
Dette bliver udført når bestyrelsen er skiftet. (TL) 

2) TL ringer og beder Klingsey om at få samlet el-målere i et par opgange og rykker dem 
for det. TL har haft møde med Klingsey og afventer stadig tilbud. Da tilbud ikke er 
efterkommet rettidigt over flere omgange vil tilbud blive indhentet ind til anden side. 

3) Antennesignal/signalforstærker skal undersøges da flere beboere oplever problemer 
(CM). 

 
 
8. Næste møde samt vagthavende  
 

•  Tirsdag d. 28. april kl. 19.00. 
•  Indkøbsansvarlig: STS 
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9. Bestyrelsestelefon uge  
 

14: CM/LL 
15: LL 
16: STS 
17:TL 
18:TL/? 

 
10. Idéliste  
 

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

 

Mødet sluttede kl. 21:30 


