
 

 

  Side 1 

Referat af bestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 24. august 2010 kl. 18.30 
 

Til stede: Lotte Langhoff (LL), Betina Boysen (BB), Martin Dalby (MD), Ulf Boysen (UB), Tony Lorentzen 
(TL) 

Fraværende: Vibeke Nielsen (VN) 

Referent: Tony Lorentzen 
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1 Vicevært / W.R. Service  

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

 
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 (TL) 

TL igangsætter det sidste el-arbejde på bagtrapperne Bispeengen 13, Bispeengen 11 samt Munkensvej 
8. 

Bestyrelsen har besluttet at igangsætte ovenstående tre bagtrapper, da vi er tilfreds med det nuværende 
arbejde der er udført. Der skal dog indhentes nye tilbud da den tidligere pris ikke kan overholdes. 

TL kontakter Jørn Andersen og Bent Christensen for indhentning af tilbud på maling af beboernes 
vinduer. 

 

3.2 Liv under Buen (TL) 

Intet nyt. 

 

3.3 Køkken-faldstammer og stigestrenge (UB) 

Det forventes stadig at arbejdet færdiggøres i 2010. De første opgange, der er planlagt til at blive 
udskiftet er Bispeengen 5 th., Bispeengen 7 th. og Munkensvej 12 tv. Rækkefølgen er ikke endeligt 
fastlagt. 

Det er modtaget to tilbud. Et på 110 t.kr. og et på 50 t.kr. UB arbejder videre med tilbuddene. 

UB har talt med – og gennemgået – faldstammer med et par selskaber og arbejder videre med projektet 
og forsøger at indhente flere tilbud. 

 

3.4 Brandsikringskampagne (TL) 

TL kontakter viceværten og beder ham om at gå alle brandalarmer efter og dels sørge for at de bliver 
skruet ordentligt fast og at plastic-indpakningen fjernes så alarmerne rent faktisk virker. 

 

3.5 Nyhedsbrev 

Nyhedsbrevet er blevet udsendt. 

 

3.6 Forsikringssager 

Efter fest i juni måned er en dør blevet sparket ind på Bispeengen 11. Døren er blevet lavet og da 
beboeren, der holdt fest kender personen der har sparket døren ind overvejes det at sendes regningen til 
vedkomne når den modtages. Ellers overvejes politisag og indblanding af forsikringen til dækning af 
udgiften. BB tjekker op på sagen med Boligexperten da der ikke er noget nyt siden sidste 
bestyrelsesmøde. (fortsat) 

 

I forbindelse med den kraftige regn i den seneste tid har der været en del indtrængende vand i 
ejendommens kælderareal. Der er blevet rekvireret skadesservice til udpumpning af vandet samt 
affugtere til at trække den resterende vand og fugt ud af kælderområdet. 
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Bestyrelsen beder taksator fra forsikringsselskabet om at give bud på hvordan vi ruster os til de stigende 
vandmængder i fremtiden. 

 

3.7 Kommende arbejdsdag / anden vedligeholdelse 

Næste arbejdsdag d. 5. September kl. 10 – 14 (ca.). 

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

 

A. Skraldeskuret BE15/MV12 skal males 

B. Træbeskyttelse/olie på indersiden af portene 

C. Maling af legeplads 

D. Male plankeværk 

E. Tømme lofts- og kælderrum 

F. Beskæring af birketræet 

G. Regler til skraldeskur 

H. Fastgørelse af cykelstativer – samt indkøb af nye 

I. Oprydning i barnevognsrummet 

J. Spuling af den store port 

K. Rengøring af grill 

 

Det er blevet besluttet at der fremover bliver afholdt arbejdsdag første søndag i maj måned samt første 
søndag i september. Begge dage ml. 10 og 14 (ca.). 

 

3.8 Generelt EL arbejde 

TL har kontaktet Helbo for at få igangsat opsætning af nyt lys i de tre næste opgange, der skal renoveres. 
Arbejdet igangsættes hurtigst muligt. 

 

3.9 Cykelparkering 

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. 

 

3.10 Dørtelefoner.  

Intet nyt. Punktet består. 

 

3.11 Generalforsamling 

Punktet udgår. 

 

3.12 Facaderenovering 

Der er igangsat reparationer af facaden på forskellige steder på ejendommen som forventes at gå i gang i 
indeværende uge. Der er tale om løbende reparationer på facaden med nedfalden puds og lign. 

Udskiftning af vinduer i varmecentralen ved Bispeengen 15 er udført. 



 

 

 

  

3.13 Renovering af legeplads 

MD har undersøgt muligheden for at renovere legepladsen. 

 

4 Diverse udvalg og grupper  

4.1 Medie gruppen  

Se tidligere referater. 

Bestyrelsen arbejder videre med Bolignet for at få forhandlet en ordentlig løsning på plads for alle parter.  

 

4.2 Havegruppen  

Intet nyt. 

 

4.3 Hjemmesiden  

Hjemmesiden bliver løbende opdateret. Der bliver snarest mulighed for at tilmelde sig nyhedsbrev via e-
mail på hjemmesiden. 

 

4.4 Altangruppen 

Der udarbejdes i øjeblikket en del juridiske og kontraktuelle detaljer. Forhåndsgodkendelsen fra 
Frederiksberg Kommune er blevet godtkendt. 

Der kan ses løbende opdateringer omkring projektet på foreningen hjemmeside.  

 

5  Økonomi  

Restanceliste: kr. 14.802,47 

Ejerskifter:  1 stk. MV4, 3. tv. 

 

6 Særlige poster, regninger og postgennemgang 

Div. breve fra beboere ang. ændring af navn på postkasser samt reklamer. 

 

7 Eventuelt 

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

Det drøftes at bestyrelsen igen bør prøve at få gjort noget ved udseendet af kælderlokalet ved MV2. LL 
kontakter BXP. 

VN kontakter endnu en gang Hans for en reparation af den ene grill i gården. 

LL kontakter (igen) All Remove som vi har et “grafitti abonnement” hos for at få en opgørelse over hvor 
meget bestyrelsen har brugt abonnementet. Det er ofte vores vicevært Kurt der overmaler grafitti så det 
er muligt at udgiften til All Remove kan spares væk.  

 

8 Næste møde samt vagthavende  

Tirsdag d 28. september kl 18.30 

Indkøbsansvarlig: BB 
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9 Bestyrelsestelefon uge  

 

34: TL 

35: BB 

36: UB 

37: VN 

38: MD (frem til tirsdag) 

 

10 Idéliste  

· Historie-/logbog for ejerforeningen. 

· Start- & velkomstpakke til nye beboere. 

 

Mødet sluttede kl. 20.51 


