
 
 

  Side 1 

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), Peter Østerballe Christensen (PØ), Betina Boysen (BB), Mikkel Clausen (MC). 
 
Fraværende: Ingen 
 
Referent: TL 
 
Mødeoversigt 
1.  VICEVÆRT/W.R. SERVICE  2 

2.  REFERAT FRA SIDSTE BESTYRELSESMØDE  2 

3.  LØBENDE SAGER  2 

A.  RENOVERING AF HOVED‐ OG BAGTRAPPER, PORTE, DØRE OG VINDUER  2 
B.  LIV UNDER BUEN ‐ TIDL. BISPEENGBUEPROJEKTET (V/ TL)  2 
C.  FALDSTAMMER (UDSKUDT TIL SENSOMMER 2009)  2 
D.  BRANDSIKRINGSKAMPAGNE  2 
E.  NYHEDSBREV  2 
F.  FORSIKRINGSSAGER  2 
G.  SONOFON ANTENNE / RAMBØLL  3 
H.  VANDMÅLERE.  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
I.  SOMMERLUKNING AF VARMECENTRALER.  3 
J.  KOMMENDE ARBEJDSDAG/ANDEN VEDLIGEHOLDELSE  3 
K.  PROBLEMER MED VARMT VAND  3 
L.  GENERALFORSAMLING  3 
M.  CYKELSTATIVER  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

4.  DIVERSE UDVALG OG GRUPPER  3 

A.  INTERNETGRUPPEN  3 
B.  HAVEGRUPPEN  3 
C.  HJEMMESIDEN  3 

5.  ØKONOMI  4 

6.  POST‐ OG REGNINGSGENNEMGANG  4 

7.  EVENTUELT  4 

8.  NÆSTE MØDE SAMT VAGTHAVENDE  4 

9.  BESTYRELSESTELEFON UGE  4 

10.  IDÉLISTE  4 

 
 
 



 
 

 

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. Bestyrelsen har besluttet at finde en 
anden til at vaske trapperne. Bestyrelsen har indhentet tilbud fra et par potentielle virksomheder, 
men har også kontakt til beboere i ejendommen, der ønsker at udføre arbejdet. CM kontakter 
beboerne for at høre om de stadig er interesserede.  
 

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 rykker malere for tilbud vedr. renovering af vinduer (dette bliver gennemgået på næste 
bestyrelsesmøde). 
 
TL har indhentet tilbud fra Jørn Andersen samt Malerfirmaet B.C. og forventer at der inden 
næste bestyrelsesmøde bliver modtaget fra Peter Maler. MC kontakter elektriker for at få 
indhentet tilbud på renovering af EL på bagtrapper herunder renovation af internet kabling og 
telefonkabler. 
  
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. Bestyrelsen starter projektet op igen i starten September. (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. TL videresender link til net-shop til MC. 
 
E. Nyhedsbrev  
Intet nyt. 
 

F. Forsikringssager 
Ingen verserende sager. 
 



 
 

  Side 3 

G. Sonofon antenne / Rambøll 
Kablingen i forbindelse med antenneopsætningen skal udbedres på bagtrappen. En beboer har 
kontaktet bestyrelsen fordi det drypper ned i vedkommendes vindue på en uhensigtsmæssig 
måde. PØ kontakter El-tel for at få kigget på problemerne. 
 
H. Sommerlukning af varmecentraler. 
Kurt kontaktes for at få lukket for varmen. Varmen tændes en gang hver tredje uge og tændes 
permanent igen 1. september. 
 
I. Kommende arbejdsdag / anden vedligeholdelse 
Der kommet forslag om at afholde arbejdsdagen d. 28. Juni 2009 kl. 10.  
 

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. Udskiftning af sand 
H. Fuglesikring af skraldeskurene 
I. Haveplan 2009 

 
Efter forslag fra en beboer på generalforsamlingen vil der blive fastlagt én eller to datoer om året 
hvor arbejdsdage afholdes.  
 
Bestyrelsen mødes d. 22. Juni kl. 18.30 for koordinering af arbejdsdag. 
 
J. Problemer med varmt vand 
Bestyrelsen indhenter stadig informationer om problemets omfang og vil på baggrund af disse 
igangsætte en udbedring. Vi opfordrer stadig beboere til at kontakte bestyrelsen og udfylde 
formularen på http:/www.bispeengen.dk/varmtvand 
 

K. Generalforsamling 
Generalforsamlingsreferatet er blevet underskrevet og sendt til BXP som sender dem til 
bestyrelsen for omdeling. 
 
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  
LL kontakter Kristine for at høre om hun har brug for hjælp på arbejdsdagen. 
 

C. Hjemmesiden  
Hjemmesiden er stadig under udvikling og bliver løbende opdatering. 



 
 

 

D. Altangruppen 
Gruppen består pt. af tre af bestyrelsens medlemmer som aftaler at mødes med henblik på at 
undersøge mulighederne for at få oprettet altaner. 
 
 
5. Økonomi  
 

•  Restanceliste:  CM undersøger 
•  Ejerskifter: 1 stk. MV8, 3. tv. (1. August) 

 
 
6. Post- og regningsgennemgang  
 

# Type Afsender Bemærkning Kr incl moms. 
1.  Tilbud Malerfirmaet B.C. Renovering af bagtrapper  
2.  Faktura / 

rykker 
Hetland Rykker vedr. Faktura 3050 samt 

3397 
18.915,71 

3.  Faktura City Kloak Service & 
Kurt Jepsson 

 3.000,- 

4.      
5.      
6.      

 
 
7. Eventuelt 
 

1) Sammenlægning af to el-målere i MV12 til varmevekslere vil blive udført når der er 
fundet frem til en fornuftig samarbejdspartner til EL arbejde i foreningen generelt. 

2) Antennesignal/signalforstærker skal undersøges da flere beboere oplever problemer. 
CM kører videre med sagen. 

3) Bestyrelsen er i gang med indhentning af tilbud på udarbejdelse af energimærke. 
 
 
8. Næste møde samt vagthavende  
 

•  Mandag d. 1. juli kl. 19.00. 

•  Indkøbsansvarlig: BB 
 

9. Bestyrelsestelefon uge  
 

22: MC 
23: CM 
24: PØ 
25: BB 
26: STS (indtil 1. juli) 

 
10. Idéliste  
 

•  Historie-/logbog for ejerforeningen. 



 
 

  Side 5 

•  Start- & velkomstpakke til nye beboere. 
 

Mødet sluttede kl. 21:30 


