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Referat af bestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 27. juli 2010 kl. 18.30 
 

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

Fraværende: Ingen 

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) 

Arbejdet er blevet færdiggjort på de tre første bagtrapper. 

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) 

Det endelige projekt er udarbejdet og er nu i udbud. Projektet afventer iøvrigt yderligere information fra 
Frederiksberg Kommune ang. byudvikling.  

 

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. 

 

3.4 Brandsikringskampagne (TL) 

Brandalarmerne er opsat men skal testes. TL tester medio august efter endt ferie. 

 

3.5 Nyhedsbrev 

Nyhedsbrevet er blevet overdraget til LL som sørger for at samle og opdatere det – hvorefter det bliver 
udsendt. 

TL sætter en tilmeldingsboks op på hjemmesiden så folk kan tilmelde sig nyhedsbrevet via e-mail. 

 

Indhold: 

• Altan projekt (LL) 

• Bagtrappe-renovation (TL) 

• Renovation af vinduer (TL) 

• Antenne – analoge & digitale signaler (TL) 

• Ændringer i husorden (TL) 

• Trappevask (herunder rydning af ting og sager) (LL) 
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3.6 Forsikringssager 

Beboeren BE9, 2. th. har kontaktet bestyrelsen vedr. gammel vandskade på badeværelset og fugt i 
denne forbindelse. I forbindelse med vandskaden forsøgte taksator at få adgang til lejligheden men uden 
held. Sagen sendes videre til Tommy Bergmann hos Boligexperten som kontakter beboeren for at få ny 
taksator til at vurdere problemet med henblik på efterfølgende udbedring af skaden. Når der har været en 
fagperson for at vurdere omfanget og typen af skade må det vurderes hvem der skal dække økonomisk. 

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. 

 

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 

 

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.  

En beboer ved BA 108 har problemer med dørtelefonen på gaden. LL kontakter beboeren og 
reparatøren. 

 

3.11 Generalforsamling 

Foreningens medlemer skulle gerne modtage referat fra både ordinær generalforsamling samt 
ekstraordinær generalforsamling (vedr. altan-projektet) i den kommende uge.  



 

 

 

 

3.12 Facaderenovering 

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

Udskiftning af vinduer til varmecentral og kælderrum BE15 er i gang. Vinduerne er kommet og pt. ved at 
blive malet, hvorefter de bliver sat i. 

  

3.13 Renovering af legeplads 

Bestyrelsen er ved at indhente tilbud på renovering/udskiftning af legepladsen. MD arbejder videre 
hermed. Planen er at nedrive alt og opsætte nyt, men det undersøges pt. hvor meget budgettet tillader. 

 

4 Diverse udvalg og grupper  

4.1 Medie gruppen  

Der er blevet udskiftet en række udstyr i foreningens antennenetværk som gerne skulle betyde at 
signalkvaliteten er blevet væsentligt højere end tidligere. Hvis nogle beboere stadig har problemer med 
signalerne bedes de kontakte bestyrelsen. 

Pt. er det ikke muligt at tilkoble nye beboere til internettet da der ganske enkelt ikke er nogen frivillige til at 
varetage disse opgaver. Bestyrelsen er ved at undersøge muligheden for at få et firma udefra til at drive 
netværket. Vi har fået et tilbud fra Bolignet inkl. hotline på både udskiftning af udstyr samt overtagelse af 
driften. Det undersøges nærmere med mulighed for et mindre overskud til uforudsete omkostninger. 

Beboere, der har et akut behov for adgang til internettet anbefales på nuværende tidspunkt at anskaffe 
sig et af de efterhånden billige (og pt. hurtigere) mobile systemer fra TDC, Oister el. lign. 

 

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 

Altanprojektet blev ved den ekstraordinære generalforsamling d. 27 juni vedtaget. 

Altangruppen er i gang med at gennemgå aftaler og det endelige budget med entreprenøren. 

Gruppen forventer at afholde et byggeopstartsmøde start/midt af august til trods for at der stadig ventes 
på en tilbagemelding fra Frederiksberg Kommunes forhåndgodkendelse af projektet. 

Der kan ses løbende opdateringer omkring projektet på foreningen hjemmeside.  

 

5  Økonomi  

Restanceliste: kr. 65.814,05 

Ejerskifter:  1 stk. MV12, 3. tv. 

 

6 Særlige poster, regninger og postgennemgang 

En enkelt rykker fra Peter Maler ang. renovering af bagtrapper som dog burde være blevet betalt. 
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7 Eventuelt 

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

LL foreslår at man fælder birketræet der står ved sandkassen, da det skygger for en uforholdsmæssig 
stor del af plænen. TL foreslår at det undersøges om fældningen af træet måske kan have betydning for 
den dræning af jorden som træet bevirker. I første omgang bør det undersøges om det måske er nok blot 
at beskære træet. 

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

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

LL kontakter 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. 

En beboer har kontaktet bestyrelsen for at høre om muligheden for at spare på strømmen ved at opsætte 
solceller på taget. Bestyrelsen håber beboeren selv vil undersøge mulighederne for eventuelle 
besparelser da bestyrelsen ikke pt. selv har tid til dette blandt øvrige projekter og arbejdsopgaver. 

 

8 Næste møde samt vagthavende  

Tirsdag d 24. august kl 18.30 

Indkøbsansvarlig: TL 

 

9 Bestyrelsestelefon uge  

 

30: BB 

31: UB (til fredag) 

32: VN 

33: TL (til tirsdag) 

 

10 Idéliste  

· Historie-/logbog for ejerforeningen. 

· Start- & velkomstpakke til nye beboere. 

 

Mødet sluttede kl. 21.10 


