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Referat af bestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 5. oktober 2010 kl. 18.30 
 

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

Fraværende: Ingen 

Referent: Tony Lorentzen 

 

Mødeoversigt 

1 Vicevært / W.R. Service ........................................................................................................................2 

2 Referat fra sidste bestyrelsesmøde ......................................................................................................2 

3 Løbende sager ......................................................................................................................................2 

3.1 Renovering af hoved- og bagtrapper, porte, døre og vinduer.......................................................2 

3.2 Liv under Buen (v/ TL)...................................................................................................................2 

3.3 Køkken-faldstammer og stigestrenge ...........................................................................................2 

3.4 Brandsikringskampagne................................................................................................................2 

3.5 Nyhedsbrev ...................................................................................................................................2 

3.6 Forsikringssager............................................................................................................................2 

3.7 Kommende arbejdsdag / anden vedligeholdelse..........................................................................3 

3.8 El-målere................................................................................Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

3.9 Cykelparkering ..............................................................................................................................3 

3.10 Dørtelefoner. .................................................................................................................................3 

3.11 Generalforsamling.........................................................................................................................3 

3.12 Facaderenovering .........................................................................................................................3 

3.13 Renovering af lejeplads.................................................................................................................3 

4 Diverse udvalg og grupper ....................................................................................................................4 

4.1 Medie gruppen ..............................................................................................................................4 

4.2 Havegruppen.................................................................................................................................4 

4.3 Hjemmesiden ................................................................................................................................4 

4.4 Altangruppen.................................................................................................................................4 

5 Økonomi ................................................................................................................................................4 

6 Særlige poster, regninger og postgennemgang ...................................................................................4 

7 Eventuelt ...............................................................................................................................................4 

8 Næste møde samt vagthavende...........................................................................................................4 

9 Bestyrelsestelefon uge..........................................................................................................................4 

10 Idéliste ...............................................................................................................................................5 

 

 

 

 



 

 

 

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) 

Der er blevet skiftet lys ud på de næste tre bagtrapper og TL sætter Peter Maler i gang med maling af de 
næste tre trapper. 

 

3.2 Liv under Buen (TL) 

Intet nyt. 

 

3.3 Køkken-faldstammer og stigestrenge (UB) 

Der er indhentet 5 forskellige tilbud, der alle varierer mellem kr. 110.000 og 45.000,- ex. moms for stort 
set samme opgave. Ulf igangsætter udskiftning af følgende inden årets udgang: 

 

1)  

2)  

3)  

 

Efter nytåret igangsættes tre stræk mere på budgettet 2011: 

 

1)  

2)  

3)  

 

3.4 Brandsikringskampagne (TL) 

Hvis beboere oplever at brandalarmerne falder ned eller at de ikke virker bedes de kontakte viceværten 
hurtigst muligt. 

 

3.5 Nyhedsbrev 

Intet nyt. 

 

3.6 Forsikringssager 

BB tjekker op på sagen med den indsparkede dør ved Bispeengen 11 med Boligexperten da der ikke er 
noget nyt siden sidste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen overvejer 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) 
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LL har talt med taksator i forbindelse med den kraftige regn i sommers. Forsikringen dækker alt undtaget 
skader på beboeres indbo i kælderlokaler samt rengøring. 

 

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. Maling af legeplads 

C. Male plankeværk 

D. Tømme lofts- og kælderrum 

E. Fastgørelse af cykelstativer – samt indkøb af nye 

F. Oprydning i barnevognsrummet 

G. Spuling af den store port 

H. Rengøring af grill 

 

Arbejdsdage afholdes fremover 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 

Udskiftning af vinduer i varmecentralen ved Bispeengen 15 er udført. 

  

3.13 Renovering af legeplads 

MD har kigget på naturlegepladser og fremlagde diverse løsninger.  

 



 

 

 

4 Diverse udvalg og grupper  

4.1 Medie gruppen  

Internettet bliver lukket ultimo november 2010 pga. manglende arbejdskraft i internetgruppen. 

 

4.2 Havegruppen  

Intet nyt. 

 

4.3 Hjemmesiden  

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

 

4.4 Altangruppen 

Der bliver i øjeblikket foretaget opmålinger. 

Der kan ses løbende opdateringer omkring projektet på foreningen hjemmeside.  

 

5 Økonomi  

Restanceliste: kr. 6.593,70 

Ejerskifter:  Ingen. 

 

6 Særlige poster, regninger og postgennemgang 

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

 

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. 

UB kontakter Frederiksberg Kommune for at få ordnet brønddæksel v. Borups Allé / Munkensvej. 

UB sætter Kurt Møller Andersen (vist nok MV8, 1. tv.) til at reparere trappetrin i gården. 

 

8 Næste møde samt vagthavende  

Tirsdag d 9. november kl 18.30 

Indkøbsansvarlig: LL 

 

9 Bestyrelsestelefon uge  

 

40: VN 
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41: TL 

42: BB 

43: UB 

44: TL (frem til tirsdag) 

 

10 Idéliste 

 

· Historie-/logbog for ejerforeningen 

· Start- & velkomstpakke til nye beboere 

 

Mødet sluttede kl. 20.30 


