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Referat af bestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 7. juni kl. 19.00 
 

Til stede:  

Martin Dalby (MD), Ulf Boysen (UB), Lotte Langhoff (LL), Kristine Naundrup-Jensen (KNJ), Thomas 
Højvang (TH), Ida Marie Kongsøre (IMK) 

Fraværende: Betina Boysen (BB), Viceværten (VV) 

Referent: Lotte Langhoff (LL) 
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1 Vicevært / Skadeservice.nu  

Vicevært/Skadesservice.nu deltog ikke i mødet.  

Både trappevask og øvrige viceværtopgaver løses fortsat fuldt tilfredsstillende. 

 
2 Referat fra sidste bestyrelsesmøde  

Referatet blev enstemmigt godkendt af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. 

 

3 Løbende sager  

3.1 Renovering af hoved- og bagtrapper, porte, døre og vinduer 

Renovationen af de tre bagtrapper er fuldført. Det forventes ikke at der iværksættes yderligere i 
indeværende år. Dog vurderes økonomen sidst på året.  

En beboer fra BE 11 2th oplyser at håndværkerne har ødelagt væggen mod badeværelset. UB 
undersøger.  

 

3.2 Liv under Buen (TH) 

Intet nyt. 

TH kontakter Tony Lorentzen for nærmere information omkring projektet og deltager derefter i div. møder 
i det omfang det er muligt.  

 

3.3 Køkken-faldstammer og stigestrenge (UB) 

Udskiftningen af de 4 faldstammer er afsluttet. Der planlægges ikke yderligere udskiftninger i 
indeværende år. Dog vurderes økonomien sidst på året.  

 

3.4 Brandsikringskampagne  

LL har bedt VV om at starte en oprydning på loft og kælderarealer. Beboerne har fået fire ugers varsel til 
at fjerne deres ting, hvorefter de vil blive opbevaret i yderligere 4 uger før det bortskaffes. Beboerne er 
endvidere blevet bedt om at fjerne deres ting fra trappearealerne hurtigst muligt. Sker dette ikke vil 
tingene blive fjernet for beboernes regning.  

 

3.5 Nyhedsbrev (LL) 

LL har oprettet en mailingliste i MailChimp. Systemet er indrettet så man enten kan kontakte alle eller de 
enkelte opgange. Aktuelt er der ca 40 tilmeldte. For at få så mange tilmeldte som muligt aftales det at 
bestyrelsen vil medsende et link til tilmeldingen når der er mailkontakt til beboerne. 

 

3.6 Forsikringssager 

Der er igen fugt ved karnappen på Borups Alle 110; bl.a. på 1. sal. UB har fået et foreløbigt tilbud på 
7000,- pr etage for en udbedring af revner i murværket. UB kontakter udbyderen og får et regulært tilbud 
forhører sig omkring detaljer i tilbudet m.v.   

Der har været vandindtrængning omkring gadevinduerne i MV10 2. th. MV10 4.th. og MV8 3.th. pga. 
smeltevand og et defekt nedløbsrør. I det omfang vandet er trængt ind gennem facaden og ikke ved selve 
vinduet betaler ejerforeningen for udbedring af skaderne da forsikringen har afvist at dække. Det er 
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efterfølgende afklaret, at vandindtrængningen formentligt er sket gennem facaden. Udbedres sammen 
med karnapskaderne (UB). 

En hætte på en skorsten over Bispeengen er blæst af og har ødelagt en tagsten. UB har taget kontakt til 
forsikringen der er gået med til at dække skaden. Der indhentes et tilbud på udbedringen som 
forsikringen så skal godkende. 

 

3.7 Kommende arbejdsdag / anden vedligeholdelse 

På arbejdesdagen d. 8 maj deltog ca. 15 beboere og bestyrelsesmedlemmer. Der blev malet plankeværk, 
tømt loft- og kælderrum, ordnet havemøbler samt div ting i haven. 

Næste arbejdsdag d. 4. september maj 2011 kl. 10 – 14 (ca.). 

Resterende punkter består til næste arbejdsdag der afholdes den første søndag i september (forslag 
modtages gerne):  

 

A. Træbeskyttelse/olie på indersiden af portene 

B. Fastgørelse af cykelstativer – samt indkøb af nye 

C. Spuling af den store port 

D. Reperation af loftsrum hvor der mangler skillevægge m.m. 

E. Male væggene inde i portene 

F. Male gårdtrapper 

 

Arbejdsdage afholdes fremover første søndag i maj måned samt første søndag i september. Begge dage 
ml. 10 og 14 (ca.). 

Pga. meget beskedet fremmøde ved de seneste arbejdsdage overvejer bestyrelsen enten at hæve 
fællesudgifterne eller indføre et form for bødesystem.  

 

3.8 Generelt EL arbejde 

Intet nyt.  

 

3.9 Cykelparkering (UB) 

Pt. sat på stand-by. Det overvejes at købe ny stativer som sættes fast i jorden og som derfor ikke kan 
flyttes. Vi undersøger muligheden for at få plads til flere cykler under de kommende stuealtaner samt 
muligvis i bedet ved siden af det lange cykelskur ved Munkensvej. 

UB informerer beboerne om tilstedeværelsen af rum i kælderen som kan anvendes til cykler. 

Det aftales at der i løbet af sommeren skal foretages endnu en cykeloprydning 

 

3.10 Dørtelefoner.  

Ingen henvendelser 

 

3.11 Generalforsamling 

Årets ordinære generalforsamling blev afholdt onsdag den 25. maj kl. 18.30 med ca. 40 fremmødte. 
Vejret holdt, omend det var koldt, så det var ikke nødvendigt at opsætte telte.  

Tony Lorentzens foreløbige forslag omkring frasalg af loftarealer blev fremlagt af UB, men stemningen 
var ikke postiv. Hvis der ønskes ønskes en reel afstemning ved en ekstraordinær generalforsaming 
arrangeres denne af beboeren 



 

 

 

MD fremlagde planerne om en ny legeplads og der var generelt et ønske om denne. Der afholdes en 
ekstraordinær generalforsamling omkring dette onsdag d. 6. juli kl. 18.30 i gården. Ved samme lejlighed 
stemmes der om en vedtægtsændring der tillader lejere at være medlem af bestyrelsen hvis de har 
fuldmagt fra ejer.  

Vibeke Nielsen udtrådte af bestyrelsen. Thomas Højvang indtræder i bestyrelsen. Ida Marie Kongøre og 
Kristine Naundrup-Jensen indtræder som suppleanter.  

Beboerne vil modtage et referat inden for den nærmeste fremtid.  

 

3.12 Facaderenovering (LL) 

Frost og smeltevand har givet en del skader på facaden; særligt øverst oppe ved Bispeengen 13 og 
Munkensvej 8/10. LL har haft møde med Leif Johnson der vil kikke på det igen til maj når frosten er 
overstået. Der skal desuden repareres et nedløbsrør på karnappen BA110, tagrende over Bispeengen 9, 
4.tv. (mod gården) og der gives tilbud på reparation af hanebåndet mod gaden mod Borups Alle.  

Update: Da Johnson ikke har henvendt sig indhenter UB et tilbud på udbedring sammen med tilbudte på 
facadereparation omkring karnappen 

En beboer har henvendt sig ang. problemer med en zink-inddækning på taget over Bispeengen (mod 
gården. Bestyrelsen kan ikke finde de pågældende problem og ser derfor tiden an.  

 

3.13 Renovering af legeplads (MD) 

Der afholdes en ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 6. juli kl. 18.30 i gården, hvor der stemmes 
om projektet.  

 

3.14  Beboerinformation  

TH ophænger påmindelser om at slukke lyset ved kontakterne til kælderarealerne.  

 

3.15 Varmt vand (TH, IMK) 

Der er aktuelt ikke problemer med det varme vand til lejlighederne tilknyttet centralen under BE13. 
Frederiksberg Kommune har gennemgået alle varmecentraler i midten af marts måned og afleveret en 
omfattende skriftlig rapport. TH og IMK ser på mulige løsninger på problemet.  

 

3.16 Strøm  

Der har den seneste tid ikke været yderligere problemer med strømmen til opgangene BE13,15 samt 
MV8,10 og 12. Der er modtaget et tilbud fra Frahm el-teknik på ca. 50-60.000,- inkl. arbejde udført af 
DONG. Da der aktuelt ikke er problemer og budgettet ikke umiddelbart giver plads til denne udbedring 
besluttes det at se tiden lidt an om end der er enighed om at der på sigt skal findes en løsning.   

 

4 Diverse udvalg og grupper  

4.1 Medie gruppen  

Intet nyt. Gruppen udgår/nedlægges da det fælles internet er nedlagt. Det undersøges om de 
overskydende penge kan indgå i foreningens alm. vedligehold eller skal fordeles til brugerne.  

 

4.2 Havegruppen  

LL foreslå at man i det nye år udskifter havelamperne. LL bestiller nøgler og lås således at man med én 
nøgle kan få adgang til bege haveskuer.  
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4.3 Hjemmesiden  

Intet nyt. Opdateres løbende.  

 

4.4 Altangruppen (LL, MD) 

Altanprojektet er i det væsentligste afsluttet. Kontech har forlagt området og der er planlagt et afsluttende 
afleveringsmøde i den kommende uge. Når alle udgifter er opgjort vil der bliver rundsendt opkrævninger 
til de enkelte lejligheder.   

 

5 Økonomi  

Restanceliste:  Ukendt 

Ejerskifter:  Ukendt  

 

6 Særlige poster, regninger og postgennemgang 

Intet særligt at bemærke 

 

7 Eventuelt 

MD foreslår at fortrappen til BA110 renoveres, samt at der undersøges muligheder for nye postkasser 
forud for næste generalforsamling. 

LL atter kontaktet lejer i MV2 kld. og bedt om en udbedring af ødelagt dørvindue m.m. som igen har lovet 
at gøre noget ved sagen. Der er endnu ikke sket noget på adressen.   

UB har kontaktet Frederiksberg Kommune for at få ordnet brønddæksel v. Borups Allé / Munkensvej. De 
oplyser at det er vores eget problem og for egen regning. I samme forbindelse undersøges muligheder og 
pris for at udbedre problemer med indtrængende vand i kælderen under Borups Alle 110. 

 

8 Næste møde  

Afholdes efter den ekstraordinære generalforsamling d. 6. juli. 

9 Bestyrelsestelefon uge  

Uge 23: BB 

Uge 24: TH 

Uge 25: IMK 

Uge 26: MD 

Uge 27: KNJ 

Madindkøb?? 

10 Idéliste 

 

· Historie-/logbog for ejerforeningen 

· Start- & velkomstpakke til nye beboere 

 

Mødet sluttede kl. 21.20 


