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Referat af bestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 15. marts kl. 18.30.  
 

Til stede:  

Lotte Langhoff (LL), Betina Boysen (BB), Martin Dalby (MD), Ulf Boysen (UB).  

Fraværende: Vibeke Nielsen (VN), Tony Lorentzen (TL). 

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

Vicevært/Skadesservice.nu.  

Der er underskrevet kontrakt med Skadesservice.nu. De har i februar stået for trappevasken og har pr. 1. 
marts overtaget øvrige viceværtopgaver i ejendommen. Ind til videre har samarbejdet været 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 (TL) 

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

To af de udskiftet lamper virker ikke efter hensigten idet MV8 3. sal altid står tændt og BE 13 ved loftet 
slet ikke tænder. På bagtrappen MV6 (og andre opgange?) tænder lyset også i dagstimerne hvilket ikke 
er hensigtsmæssigt.  

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

 

3.2 Liv under Buen (TL) 

Intet nyt. 

 

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 (TL) 

Hvis beboere oplever at brandalarmerne falder ned eller at de ikke virker bedes de kontakte viceværten 
hurtigst muligt. Det skal igen understreges at det ikke er tilladt at opbevare personlige ejendele på trappe 
arelaler eller uden for de tildelte lofts- og kælderrum.  

 

3.5 Nyhedsbrev (TL) 

Intet nyt. TL opsætter tilmelding til elektronisk nyhedsbrev på den nye hjemmeside -  evt. via Mail-Chimp. 

 

3.6 Forsikringssager 

Opgørelse modtaget efter oversvømmelserne i sommers. BB indsender til BXP/forsikringen og forsøger 
at få prisen udspecificeret da prisen evt. også dækker over oversvømmelser af privat område.  

Der er igen fugt ved karnappen på Borups Alle 110; bl.a. på 1. sal. UB har fået et tilbud på 7000,- pr 
etage for en udbedring af revner i murværket. UB 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.   
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3.7 Kommende arbejdsdag / anden vedligeholdelse 

Næste arbejdsdag d. 8. 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. Male plankeværk 

C. Tømme lofts- og kælderrum 

D. Fastgørelse af cykelstativer – samt indkøb af nye 

E. Spuling af den store port 

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

G. Male væggene inde i portene 

H. Udskifte træ-blomsterkummer 

 

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. Dog et behov for justering af lys i de renoverede opgange da følerne aktivere lyset ret sent samt 
også tænder lyset om dagen. 

 

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. 

 

3.10 Dørtelefoner.  

Ingen henvendelser 

 

3.11 Generalforsamling 

Generalforsamlingen 2011 planlagt afholdt på Danseskolen søndag d. 13. marts kl 13. måtte aflyses da 
det ikke var muligt at få regnskaber, budget m.m. færdigt til tiden. Der findes snarest en ny dato i 
slutningen af maj. Efter 1. maj er det ikke muligt at låne lokaler om aftenen eler i weekenden på 
Duevejens Skole. 

 

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 og der gives tilbud på 
reparation af hanebåndet mod gaden mod Borups Alle.  



 

 

 

En beboer har henvendt sig ang.  problemer med en zink-inddækning  på tager over Bispeengen (mod 
gården. BB/UB undersøger.  

 

3.13 Renovering af legeplads (MD) 

Det vedtages at legepladsen udskiftes i 2011 idet bestyrelsen acceptere et tilbud fra Eventyrleg 110.000. 
Udgiften finansieres vis kassekreditten samt ved at forlænge afskrivningsperioden på kloakrenovationen.  
Renovationen af legepladsen forventes tidligst at begynde når altanbyggeriet er afsluttet, men MD 
undersøger muligheden for at dette sker inden – herunder hvor lang tid Eventyrleg skal bruge til 
udskiftningen. 

 

3.14  Beboerinformation (BB) 

Da skadesservice selv har ophængt sedler med telefonnummer op i opgangene og da der er kommet nyt 
autosvar ved henvendelse til bestyrelsen pr. mail, vurderes det at det ikke er nødvendigt at lave yderliger 
opslag m.m. omkring dette.  

Telefonnumrene til formands- og bestyrelsestelefonen er blevet fjernet fra hjemmesiden m.m. Al 
beboerkontakt til bestyrelsen vil herefter ske pr. mail. Numrene må kun udleveres til relsvante 
håndværkere. Telefonen vil fortsat gå på tur blandt bestyrelsens medlemmer, men kan dog beholdes 
efter aftale/behov.  

 

3.15 Varmt vand (TL) 

Der har igen været  problemer med varmt vand i hanerne i lejlighederne tilknyttet centralen under BE13. 
har været ude for at måle på temperaturen på brugsvandet i MV10. Dette skete uden at Jeppson VVS gik 
ind i lejlighederne. Der blev ikke fundet noget unormalt. Frederiksberg Kommune kommer og gennemgår 
alle varmecentraler i midten af marts måned. De er blevet gjort opmærksomme på problemerne og vil 
lede efter en årsag. Bestyrelsen vil modtage en skriftlig rapport efter gennemgangen.  

 

3.16 Strøm (TL) 

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-teknink 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  

Bolignets egen lille, ikke godkendte, aftale med beboerne om at tilbyde internet-ydelser m.m. ophørte pr. 
28. februar. Bestyrelsen afmonterer udstyret (TL/UB) og fjerner det fra loftet.  

 

4.2 Havegruppen  

LL foreslå at man i det nye år udskifter havelamperne og de gamle firkantede træ-blomsterkummer. 

 

4.3 Hjemmesiden (TL) 

TL opsætter hjemmesiden i nyt CMS, der er Mac-kompatibelt. 

 

4.4 Altangruppen (LL, MD) 

Monteringen af selve altanerne erpåbegyndt og skrider hurtigt frem. Det forventes at arbejdet er afsluttet i 
uge 19.  
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Der kan ses løbende opdateringer omkring projektet på foreningen hjemmeside.  

 

5 Økonomi  

Restanceliste: kr. 21.127,63 

Ejerskifter:  Ingen  

 

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 har igen kontaktet lejer i MV2 kld. og bedt om en udbedring af ødelagt dørvindue m.m. Der er endnu 
ikke sket noget på adressen.   

En beboer oplyser at Kofoed Skole laver store grills der vil kunne erstatte de nuværende. Pris ca. 2000,- 
pr stk. UB undersøger kvaliteten og indkøber to stk. hvis de kan godkendes.  

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  

Onsdag 13. april kl 18.30 

Indkøbsansvarlig: BB 

 

9 Bestyrelsestelefon uge  

Uge 11/12:MD, uge 13:UB, uge 14/15:BB 

 

10 Idéliste 

 

· Historie-/logbog for ejerforeningen 

· Start- & velkomstpakke til nye beboere 

 

Mødet sluttede kl. 20.30 


