
 

 

  Side 1 

Referat af bestyrelsesmøde 
Onsdag d. 26. maj 2010 kl. 19.00 
 

Til stede: Lotte Langhoff (LL), Betina Boysen (BB), Mikkel Clausen (MC), Vibeke Nielsen (VN), Martin 
Dalby (MD), Ulf Boysen (UB) 

Fraværende: Tony Lorentzen (TL), Peter Østerballe-Christensen (PØ) 

Referent: Lotte Langhoff 
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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, men er endnu ikke overdraget til bestyrelsen. 
TL igangsætte det sidste el-arbejde. 

Bestyrelsen har besluttet at igangsætte endnu tre bagtrapper, da vi er tilfreds med det nuværende 
arbejde der er udført.  

 

3.2 Liv under Buen (TL) 

Det endelige projekt er udarbejdet og er nu i udbud. 

 

3.3 Køkken-faldstammer og stigestrenge (UB) 

Der vil blive indhente tilbud på udskiftning af tre sæt køkkenfaldstammer og stigstrenge. Det forventes 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.  

 

3.4 Brandsikringskampagne (TL) 

Brandalarmerne er opsat men skal testes. TL tester. Det stadig udestående. 

 

3.5 Nyhedsbrev 

Nyhedsbrevet er endnu ikke blevet udgivet og meget af materialet skal opdateres. LL kontakter TL for at 
få det nuværende materiale tilsendt og hvis muligt omdelt i juni måned.  

(Forslag, LL: En mailingliste som folk selv kan til- og framelde sig?) 

Forslag til indhold  

 

• 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) 

 

3.6 Forsikringssager 

Aktuelt ingen sager. 

 



 

 

  Side 3 

I forbindelse med udbedringen af tagskaderne ved MV 8-10 samt BE 13 blev taget ved tårnet BA110 / 
MV2 efterset, men der fandtes ingen skader eller andre forklaringer på tidligere problemer med 
indtrængende vand.  

 

3.7 Kommende arbejdsdag / anden vedligeholdelse 

På Abejdsdagen d. 2. maj var der desværre er ret dårligt fremmøde og kun få opgaver blev klaret: D, F og 
H samt div mindre opgaver i haven. 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. Rengøring af tag v. cykelskuret og reperation af huller. 

E. Male plankeværk 

F. Cykeloprydning (sedler sættes på mindst 1 md før arb. dag) 

G. Tømme lofts og kælderrum. 

H. Sæt havemøbler ud og nye skal samles. 

 

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

 

3.8 El-målere (??) 

Målerne i MV12 bliver lagt sammen indenfor de næste par uger. 

 

3.9 Cykelparkering (TL) 

TL undersøger muligheden for alternativ cykelparkering. Opdateret, alternativ cykelparkering 
uforholdsmæssig dyr.  

Pt. sat på stand-by. 

 

3.10 Dørtelefoner.  

Relevante dørtelefoner på BA udskiftet. Beboer på MV8 har henvendt sig ang. udskiftning. LL kontakter 
PØ for at høre nærmere.  

 

3.11 Generalforsamling 

Generalforsamlingen blev afholdt som planlagt d 9. maj 2010 med ca 45. fremmødte.  

Mikkel Clause og Peter Østerballe-Christensen udtrådte af bestyrelsen. Formand Lotte Langhoff, 
næstformand Tony Lorentzen modtog genvalg. Bestyrelsesmedlem Betina Boysen ligeså og hun 
overtager kasserer-posten fra Mikkel Clausen. Nyvalgte medlemmer er Vibeke Nielsen (sekretær), Ulf 
Boysen (bestyrelsesmedlem) og Martin Dalby (suppleant). 

Foreningens medlemer vil snarrest modtage et referat fra mødet.  

 

3.12 Facaderenovering 

LL har indhentet tilbud på facaderenovering fra AL Tagservice. Endnu et firma er blevet bedt om at afgive 
tilbud. 



 

 

 

Udskiftning af vinduer til varmecentral og kælderrum BE15 vil blive igangsat når TL har indhentet 
yderligere tilbud 

 

3.13 Renovering af legeplads 

Bestyrelsen er ved at indhente tilbud på renovering/udskiftning af legepladsen. 

 

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 da der ganske enkelt ikke er nogen frivillige til at varetage 
disse opgaver. Bestyrelsen vil overveje hvad der skal ske.  

 

Opdateret, bestyrelsen har besluttet sig for at ejerforenings netværk skal nedlægges inden for de næste 
par år. Der vil blive fremlagt en plan for dette inden for den nærmeste fremtid. 

 

Beboere anbefales på nuværende tidspunkt at anskaffe sig et af de efterhånden billige og sandsynligvis 
hurtigere mobile systemer fra TDC, Oister el. lign. 

 

4.2 Havegruppen  

Intet nyt. 

 

4.3 Hjemmesiden  

Hjemmesiden bliver løbende opdateret.  

 

4.4 Altangruppen 

Forprojektet er udarbejdet og indsendt til Frederiksberg Kommune for en forhåndsgodkendelse som 
forhåbentlig er lige på trapperne.  

 

Det forventes at der afholdes ekstraordinær generalforsamling d. 27 juni. Der kan ses løbende 
opdateringer omkring projektet på foreningen hjemmeside.  

 

5  Økonomi  

 

Restanceliste: kr. 9.694,38 

Ejerskifter:  ukendt 

 

 

 



 

 

  Side 5 

6 Særlige poster, regninger og postgennemgang 
 
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.  

Det drøftes at bestyrelsen igen bør prøve at få gjort noget ved udseendet af kælderlokalet ved MV2 

VN kontakter Hans for en reparation af grill 

 

8 Næste møde samt vagthavende  

Tirsdag d 22. maj kl 19 

Indkøbsansvarlig: BB 

 

9 Bestyrelsestelefon uge  

 

22: BB 

23: UB 

24: VN 

25: TL 

 

10 Idéliste  

· Historie-/logbog for ejerforeningen. 

· Start- & velkomstpakke til nye beboere. 

 

Mødet sluttede kl. 20.30 


