
Referat fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Falen 8-14 den 13.11.2017 kl 18 hos 
Line Falen 8 1.tv

Tilstede :
Line , Susan og Eva. 
Afbud fra Anders.  Christopher er i en periode bosiddende i udlandet og har frabedt sig 
bestyrelsesgodtgørelse for nuværende periode, men har tilkendegivet, at han alligevel 
gerne vil være ansvarlig for hjemmesiden.

1)Referent Eva

2)Status på altanerne.
Bestyrelsen har accepteret vedhæftede tilbud omhandlende fritlægning af ærmeringsjern 
på 2.stk. altaner, så ingeniør kan lave undersøgelse omkring altanernes restlevetid.
Ialt kr. 65.000kr. inkl. moms.
Hvis undersøgelsen viser at restlevetiden f.eks. er 1-2 år skal der laves udbudsmateriale til 
3-4 entreprenør, så der opnås den rigtige pris til renoveringen.
Søren Havlitt foreslår, at undersøgelserne først påbegyndes til i 2018, da vejret er for 
svingende nu. 
Dette har bestyrelsen ligeledes accepteret , men vil anmode om ,at undersøgelserne går i 
gang så snart som muligt. 

 3) Status på asbestproblematikken i kælderen. 
Susan vil tage kontakt til VVS firma mhp gennemgang af kælderen i forhold til beskrivelse 
af evt. asbestproblem med forslag til løsningsmuligheder. 

4)Opgangsansvarlige- opgaver og hvorledes sikres kommunikationen? 
Kommunikationen fungerer godt via den lukkede Facebook gruppe. Vi har valgt at også 
bestyrelsesmedlemmerne er med i Facebook gruppen for at være orienterede om evt 
problemstillinger.
Line er ny opgangsansvarlig i opgang 8.

5) Ved problemer med VVS- hvordan tydeliggøres de enkelte ejeres ansvar i forhold 
til Ejerforeningens- og hvorledes er procedurerne ved funktionsfejl?
Alle vandrette rør i lejligheden er ejerens eget ansvar. De vandrette rør i ejendommen er 
Ejerforeningens ansvar.
Ved manglende funktion af vandrettet rør kontaktes VVS for egen regning. Ved 
funktionsfejl af lodrettes rør kontaktes opgangsansvarlig og/eller bestyrelse, som herefter 
vil kontakte VVS.
Bestyrelsen anbefaler, at der luftes ud i lejlighedernes radiatorer inden vinterperioden 
sætter ind.
Christoffer anmodes om at  lægge dette på hjemmesiden.

6)Status på økonomien. 
Foreningens kvartalsbalance pr. 30.09.17 blev gennemgået. Overordnet er tallene som 
forventet og på niveau med tidligere år. Det skal dog bemærkes, at foreningens indtægter 
ligger ca. 15 tkr over samme kvartal sidste år grundet stigning i ejerforeningsbidraget. 
Endvidere er der omkostninger til låseservice, der vedrører den nye port samt udskiftning 
af låseblik i dørene. 
Af ekstraarbejder fra administrator udgør ca. 12,5 tkr udgifter til etablering af 
forbrugsregnskab for vand. Denne udgift indregnes i vandregnskabet for 2017, således 



den ikke belaster foreningen. 
Herefter udviser kvartalet et beskedent overskud. 
Foreningens økonomi er pt en smule stram, og man har fuldt udnyttet kassekreditten. 
Administrator har afgivet tilbud om at yde lån til foreningen midlertidigt i de enkelte 
perioder, hvor kreditten ellers ville overskrides. Dette sker på samme rentevilkår, som de 
eksisterende for kassekreditten. Dog uden et engangsgebyr på 2.500 kr, som det vil koste 
at hæve kreditten. Bestyrelsen besluttede at takke ja til tilbuddet, da økonomien snarest 
forventes at være forbedret - både som følge af stigning i ejerforeningsbidraget pr. 1/1 
2018 vedtaget på den ordinære generalforsamling, og fordi det ene af foreningens lån er 
tilbagebetalt efterår 2018, hvilket frigiver en likviditet på ca. 8 tkr pr. måned.

Line vil undersøge og indhente tilbud på rengøring af opgangene.

Ejerforeningen betaler 125 kr /md for rengøring på toilettet i kælderen. Dette har imidlertid 
været aflåst de sidste 3 måneder, derfor har Susan ophævet denne aftale med 
rengøringsfirmaet.
Anders anmodes om at underrette Fødevarefælleskabet om at holde toilettet rent, da de er 
primære brugere.

7)Arbejdsdagene- behov for justering af procedurer? 
Endnu engang fastslår bestyrelsen, at proceduren for indkaldelse til arbejdsdage er som 
følger:
I foråret udsendes mail til alle ejere med information om tidspunkt for årets arbejdsdage. 
Samme information hænges på opslagstavlen i hver opgang. Denne seddel bliver 
hængende indtil sidste arbejdsdag er overstået.
Forhåndstilmelding er ikke nødvendig længere, da deltagerne registreres på mødedagen.
Ejerne er selv ansvarlig for at ejer/lejer deltager i minimum  1 arbejdsdag om året . Ved 
udeblivelse opkræves gebyr på 1000 kr.
Obs Forårsrengøring inddrages som en fjerde arbejdsdag.
Næste år planlægger bestyrelsen at afholde arbejdsdage lørdag den 5.5.2018 ,lørdag den 
2.6.2018 , lørdag den 4.8 .2018 og lørdag den 1.9.2018.

8)Status på hjemmesiden- behov for yderligere opdatering/justering?
Christopher fortsætter som ansvarlig og kontaktes løbende med henblik på opdatering.

9)Status på Serviceaftaler ( port, døre, låse) 
Susan har anmodet om serviceaftaler fra portfirmaet og fra Thoms Låse vedrørende 
batteri i hoveddørene, men har endnu har hørt noget tilbage. Susan vil følge op på dette i 
samarbejde med administrator. 
Line vil kontakter tømrer Kajberg Byg, som anbefalet af Søren Havlit ,med henblik på 
mulighed for justering af døre og pumper og serviceaftale mhp dette. Susan kan være til 
stede under gennemgangen.
 
10)Watsons serviceopgaver- arbejdsbeskrivelse 
Dette drøftes, endelig arbejdsbeskrivelse udarbejdes i samarbejde med Watson. 

11) Status på fejl og mangler i forhold til den gennemførte istandsættelse -døre, 
vinduer i opgangen og den øvrige istandsættelse

-Vedrørende tømrerarbejdet:



De isatte døre  fra STM svarer ikke til produktbeskrivelsen af døre fra OUTLINE, som var 
vedlagt tilbuddet. 
Der er opstået betydelig skævhed af hoveddørene. 
Bestyrelsens handling i forhold til dette:
 Problemet er via vores byggesagkyndige(Søren Havlit) foreholdt tømrerfirmaet(Dyreborg), 
som har rettet henvendelse til leverandøren af dørene. Dyreborg har dog ikke meldt 
tilbage . 
Søren Havlit har derefter selv talt med leverandøren af dørene(STM) som oplyser, at på 
døre med 1-pkt.s lukke ydes ingen garanti mod kastning og utæthed. – Søren Havlit har 
haft vaterpas på alle dør, og de er monteret korrekt ,-er i vatter og lod. 
Bestyrelsen vil kontakte anden tømrer -Kajberg Byg, som anbefalet af Søren Havlit -,med 
henblik på mulighed for justering af døre og pumper og serviceaftale mhp dette. 

Der blev ikke isat vendbare vinduer i trappeopgangen-de gamle vinduer var vendbare.
Bestyrelsens handling i forhold til dette :
Der er truffet fast aftale med vinduespudser.
 
Afskærmningerne foran vinduerne i trappeopgangen (= de gamle gelænderstykker) blev 
fjernet, men der blev ikke opsat ny afskærmning. 
Bestyrelsens handling i forhold til dette :
Opmærksomhed på  sikkerhed ved færdsel i trappeopgangene .

De nye døres  låseblik kunne ikke fungere sammen med de bestilte dørlåse fra Thoms 
Låseservice.
Bestyrelsens handling i forhold til dette:
Dørenes låseblik er blevet udskiftet.

Vedvarende problemer med dørpumper, hvoraf ikke alle blev udskiftet i forbindelse med 
isættelse af nye døre.
Bestyrelsens handling i forhold til dette:
Byggesagkyndig har sammen med tømrer besigtiget døre og dørpumper, og vurderer, at 
problemet kan hænge sammen med skævhed af hoveddørene
Bestyrelsen arbejder på at få serviceaftaler på døre, pumper og låse.
 
Utilstrækkelig istandsættelse af opgang 8 med efterladt uistandsat dør ind til butikken.
Bestyrelsens handling i forhold til dette:
Endnu ingen

-Ekstraregninger fra maler og elektriker i forbindelse med istandsættelsen og manglende 
færdiggørelse af istandsættelsen i forhold til renovering/udskiftning af linoleum.
Postkasserne i opgang 8 blev ikke taget ned inden malerarbejdet.
Bestyrelsens handling i forhold til dette:
Der er indgået aftale med byggesagkyndig, som fremover vil bistå ved indhentning af 
tilbud og sikre, at det bestilte arbejde bliver udført korrekt og i overensstemmelse med de 
indhentede tilbud.

-Portprojektet.
Den bestilte port  fra port firmaet og det aftalte låsesystem fra Thoms Låseservice kunne 
ikke anvendes sammen.
Bestyrelsens handling i forhold til dette:



Ved hjælp af byggesagkyndig blev problemet konstateret og rettet ved aftale med Thoms 
Låsefirma.

 12) Eventuelt.
Kælderrum: 
Susan vil bede administrator om at sætte ansøgere til kælderrum på en liste. Administrator 
anmodes om løbende at underrette bestyrelsen om udlejning/opsigelse af 
kælderrummene. 

Strømforsyningen til vaskemaskinerne i kælderen skal lige gennemgås mhp at forbruget 
trækkes fra egne  målere- Lines mand, Ole i nr 8 1.tv ,vil gøre dette og giver en 
tilbagemelding.

I anledning af nytårsaften vil bestyrelsen sætte sedler på opslagstavlerne( ultimo dec) med 
følgende oplysninger:
-Det er ikke tilladt at affyre fyrværkeri fra altanerne
-Intet affald må ikke kastes fra altanerne- heller ikke cigaretskod.
-Husk ,at opgangene er fællesarealer, som skal holdes rene og pæne- ryd op og tør op, 
hvis der spildes.
-Der skal selvfølgelig være plads til folk, som fester, men vi minder om , at der også skal 
tages hensyn til  øvrige beboere, børn og ældre.
-Ovenstående blev ikke overholdt sidste år, hvor Ejerforeningen efterfølgende stod med en 
stor og dyr oprydningsopgave.

Line sørger i samarbejde med administrator for, at alle ejere orienteres om ovenstående 
på mail .

Lugtgener i opgang 12. 
Susan har bemærket lugtgener i opgangen. Susan vil i samarbejde med administrator 
rette henvendelse til beboerne i opgangen og forhøre om problemets omfang.

Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til onsdag den 24.1.2018 kl 18 hos Susan.

Referent Eva


