
 

 

  Side 1 

Referat af bestyrelsesmøde 
Mandag d. 23. februar 2010 kl. 19.00 
 
Til stede: 

Lotte Langhoff (LL), Peter Østerballe Christensen (PØ), Betina Boysen (BB),  
 
Fraværende: 
 Tony Lorentzen (TL), Mikkel Clausen (MC). 
 
Referent:  

Lotte Langhoff (LL) 
 

Mødeoversigt 
VICEVÆRT / W.R. SERVICE .................................................................................................................................... 1 

REFERAT FRA SIDSTE BESTYRELSESMØDE ............................................................................................................. 1 

LØBENDE SAGER ................................................................................................................................................... 1 

RENOVERING AF HOVED- OG BAGTRAPPER, PORTE, DØRE OG VINDUER .....................................................................................1 

LIV UNDER BUEN - TIDL. BISPEENGBUEPROJEKTET (V/ TL) .....................................................................................................1 

KØKKEN-FALDSTAMMER OG STIGESTRENGE (LL) ..................................................................................................................1 

BRANDSIKRINGSKAMPAGNE.............................................................................................................................................1 

NYHEDSBREV................................................................................................................................................................1 

FORSIKRINGSSAGER........................................................................................................................................................1 

KOMMENDE ARBEJDSDAG / ANDEN VEDLIGEHOLDELSE..........................................................................................................1 

HAVEMØBLER...............................................................................................................................................................1 

DIVERSE UDVALG OG GRUPPER ............................................................................................................................ 1 

TV GRUPPEN (TIDL. INTERNETGRUPPEN) ............................................................................................................................1 

HAVEGRUPPEN .............................................................................................................................................................1 

HJEMMESIDEN ..............................................................................................................................................................1 

ALTANGRUPPEN ............................................................................................................................................................1 

HUSORDEN-GRUPPE.......................................................................................................................................................1 

ØKONOMI............................................................................................................................................................. 1 

SÆRLIGE POSTER (REGNING OG POSTGENNEMGANG).......................................................................................... 1 

EVENTUELT ........................................................................................................................................................... 1 

NÆSTE MØDE SAMT VAGTHAVENDE .................................................................................................................... 1 

BESTYRELSESTELEFON UGE ................................................................................................................................... 1 

IDÉLISTE ................................................................................................................................................................ 1 

 
 
 



 

 

 

 

1. Vicevært / W.R. Service  
 
Vicevært/W.R. Service deltog ikke i mødet.  
 
Foreningen har entreret med et nyt firma til at forestå trappevasken og bestyrelsen vil gennem de næste 
måneder evaluere kvaliteten af arbejdet. Fortrapper vaskes een gang om ugen (mandag/tirsdag) og 
bagtrapper hver anden uge. Derfor hører vi gerne fra beboere i foreningen, hvis nogen oplever en 
nedgang af kvaliteten. Samme firma vil fra april måned stå for at pudse opgangenes vinduer 
 
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.  
 

 
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 udført på bagtrapperne v. BE 15, MV 4 og MV 6 hvor der er opsat bevægelsessensorer og 
nye lamper. 
 
TL mødes med elektriker for at rette småfejl så lyset ikke tænder i dagstimerne, nedjusteret tidsintervallet 
samt at de kun tænder på de etager, der er bevægelse på. 
 
Bestyrelsen har besluttet sig for at entrere med Peter Maler for udførslen af de første tre bagtrapper. 
Arbejdet forventes startet midt i marts 2010. 
 
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. Ydermere er der indhentet et alternativt tilbud på foring af faldstammerne. Ingen af tilbudene er indtil 
videre accepteret og planerne sættets i bero til efter næste generalforsamling hvor opgaven ovegår til et 
nyt bestyrelsesmedlem. 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.  
 
 

D. Brandsikringskampagne (TL) 

Brandalarmer er indkøbt og ligger klar til installation. Viceværten er i gang med at installere disse på hhv. 
1. sal og 4. sal - både på fortrapper og bagtrapper. TL sætter sedler op når de er installeret. 
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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) 
- Trappevask (herunder rydning af ting og sager) (LL) 

 

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. Jeppson kontaktes for at høre hvad der er lavet, og om de har 
afgivet tilbud på en større reparation af tårnet og karnappen. STS kontaktes igen af BB for at få fremsendt 
billeder (BB) 
 
Der har været vandindtrængning ved køkkenvinduet til MV8 4.tv. Beboeren har selv tilkaldt snedker 
Jørgen Andersen til at stå for reparationer i lejligheden. Årsagen til vandindtrængningen vil blive 
undersøgt sideløbende med problemerne over  BA110/MV2 (BB) 
 
Sandsynligvis pga. smeltet fygesne er der komme vand gennem loftet hos BE13 4.tv. LL kontakter 
beboer og får iværksat reparationer.  
 

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 
D. Udskiftning af tag v. cykelskuret 
E. Male plankeværk 
F. Cykeloprydning (sedler sættes på mindst 1 md før arb. dag) 
G. Tømme lofts og kælderrum. 

 
Det er blevet besluttet at der fremover bliver afholdt arbejdsdag første søndag i maj måned samt første 
søndag i september. 
 

H. Havemøbler 

BB har fundet et tilbud på havemøbler. Der indkøbes et sæt med bord og fire stole. Hvis kvaliteten er i 
orden vil der blive købt flere møbler efter behov.  
 

I. El-målere 
 

TL er i kontakt med elektriker og vil forhøre ham om muligheden for at slå to målere sammen i MV12. 
 

J. Cykelparkering 
 
TL undersøger muligheden for alternativ cykelparkering. 



 

 

 

K. Dørtelefoner.  
 
Der har været problemer i BA 108. Det kan ikke svare sig at udskifte hele systemet og der vil blive udført 
reperationer i de relevante lejligheder. (PØ) 
 
L. Generalforsamling 
 
Det forventes at der afholdes generalforsamling søndag d. 9. maj kl 14.00. Datoen skal endeligt 
bekræftiges hos alle parter.  
Der skal findes fire nye bestyrelsesmedlemmer. Interesserede opfordres til at henvende sig til 
bestyrelsen, mens BB og PØ forhører sig hos beboere som kunne være interesseret.   
 
 

4. Diverse udvalg og grupper  
Medie gruppen (tidl. Internetgruppen) 

Bestyrelsen har efter nærmere overvejelse besluttet ikke at bruge flere resourcer på at undersøge en 
IPTV løsning. 
 
En større gennemgang af foreningens antenne-netværk er ved at blive igangsat da der har vist sig at 
være en del problemer med signalet forskellige steder i ejendommen. Systemets tre forstærkere vil blive 
udskiftet inden for kort tid. (TL)  
 
Beboere der ønsker at få trukket kabler til internetforbindelse må forlige sig med en relativ lang ventetid 
da arbejde foregår på frivillig basis. Beboere anbefales i stedet at anskaffe sig et af de efterhånden billige 
og sandsynligvist hurtigere mobile systemer fra TDC, Oister el. lign.   
 

Havegruppen  

Intet nyt. 
 

Hjemmesiden  

Hjemmesiden er stadig under udvikling og bliver løbende opdateret.  
 

Altangruppen 

Forprojektet er udarbejdet og indsendt til Frederiksberg Kommune for forhåndsgodkendelse. Når der er 
faldet en afgørelse arbejdes der videre med projektet. 
 
I fald Frederiksberg Kommune godkender det videre arbejde vil der blive indkaldt til ekstraordinær 
generalforsamling i løbet af foråret/forsommeren. 
 
Nyheder i sagen bliver publiceret på hjemmesiden så snart det er muligt. 
 
 
 

5.  Økonomi  
 

· Restanceliste: 
o Udgår pga. manglende info 

· Ejerskifter: 
o Ingen 

 
 

6. Særlige poster (regning og postgennemgang) 
 
Rykker fra Virena på kr. 808,78. Regningen er betalt - ifølge STS. MC følger op.  
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7. Eventuelt 
 
 

8. Næste møde samt vagthavende  
 

· Lørdag d 20. marts kl. 17.00 

· Budgetmøde tirsdag 6 april kl. 19.00 

· Indkøbsansvarlig ?? 

 

9. Bestyrelsestelefon uge  
 

08+09:PØ 
10: BB 
11: TL 
12: MC 
 

10.Idéliste  
 

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

 

Mødet sluttede kl. 20.00 


