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1. Indkommet post 
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1. Indkommet post 
 

A. Henvendelse vedr. ventilationsskakte: 
 
Henvendelsen blev drøftet. Der bedes skrevet et brev til begge parter hvori det forklares 
at ingeniør Torben Gamdrup, engageres til at afdække årsagen til problemet. Undersø-
gelsen vil blive dækket af ejerforeningen. Resultatet af undersøgelsen skal derefter 
fremlægges for begge parter, der derefter får mulighed for at klare konflikten indbyrdes.  
 
Viser det sig at årsagen til problemet, er en skade på fælles installationer forårsaget af 
den ene part, blive pålagt at udbedre den påførte skade for egen regning. Skyldes årsa-
gen til problemet en mangel på vedligehold af de fælles installationer vil ejerforeningen 
udbedre skaden. 
 

B. Altaner 
 
Nej tak til uforpligtende tilbud. 
 

C. Tilgodehavende hos tidligere ejer 
 
Inkasso, godt. 
 
2. Gæster 
 
Ingen 
 
3. Gennemgang af økonomi 
Modtaget økonomioversigt gennemgået. 
 
Regning fra Bolbro VVS, betalt 24/9 2009, på 20 tkr., hvad dækker denne, kan bestyrel-
sen modtage en kopi af fakturaen? 
 
Udskrives til Anders til nærmere gennemgang. 
 



Drøftet at ejerforeningen og ejere bør kunne opnå, ex. 10 % rabat ved køb af ydelser hos 
Bolbro VVS eftersom ejerforeningen kun anvender og anbefaler virksomheden ved 
VVS arbejder! 
 
4. Varmeregnskab 
Modtaget oversigt gennemgået sammen med forslag til skærpelse af indrapporterings-
procedure.  
 
Forslag godtaget således at rykkergebyr skal sættes til 250 kr. men gives først en udvi-
det frist til indberetning til den 1. Februar 2010.  
 
Der bedes udarbejdet et generelt følge brev til at ledsage en kopi af det oprindelige brev 
til lejlighederne med manglende indberetninger (19 stk., Antik Falen har ikke noget 
vand).  
 
De 19 breve bedes sendt (evt. aftal overdragelse) samlet til URJ, der vil omdele de på-
gældende breve (en generel skrivelse med instruks om at der ved for sen indberetning 
påføres den enkelt et rykkergebyr på 250 kr. såfremt der ikke er modtaget indberetning 
den 1. Februar 2010. + genudskrift af originalt brev til brug for afmåling/indberetning). 
 
Rykkergebyr bør så vidt muligt tilfalde ejerforeningen! 
 
5. Fugtproblemer i kælder 
Fugtproblemer i kælder, situation gennemgået. AM tager sig af sagen. Det påtænkes at 
der i foråret opsættes nyt cykelskur. 
 
6. Næste møde 
Aftales ved nærmere lejlighed + arbejdsdag med rydning af fællesareal for efterladte 
effekter. 
 


