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1. Indkommet post 
 

A. Uanmeldt fest i kælderen: 
 
Lørdag eftermiddag, den 13/2 2010 kl 15, har der i kælderen ved nr. 8 været uventet 
besøg i kælderen. Der er efterladt et bord med nogle stole rundt om, nogle tomme ølfla-
sker og en smadret flaske på gulvet, og en flaske sprut. Det lå også cigaretskodder rundt 
på gulvet.  
 
Generelt er det ikke acceptabelt, da folk har deres tøj hængene til tørre.  
 
Vi har tidligere haft uventede gæster i kælderen.  
 
Vi oplyser viceværten om at alle stole/borde mv. der står rundt omkring i kælderen, 
fremover straks fjernes og låses inde i kælderrummet for efterladte effekter. Så undgår 
vi forhåbentlig at kælderen "inviterer" til spontane festarrangementer.  
 
Hermed skal beboer i ejendommen derfor kraftigt opfordres til at sørge for at døre luk-
kes ordentligt, samt at porten lukkes efter gennemkørsel. Dette gælder også alle de bili-
ster. At man bare lige skal ud i en halv time er ikke tilstrækkeligt. Vi ønsker ikke 
uønsket besøg på ejerforenings fællesarealer. 
 

B. Dørtelefon opgang 14 
 
Henvendelse vedr. dørtelefon opgang nr. 14. Ok, dørtelefon bør udskiftes, det er for dørt 
at have elektriker gående.  
 
Den model der skal sættes op skal svare til den som er opsat ved opgang nr. 12. Tilbud 
indhentes på udskiftning. Udskiftning af resterende tre dørtelefoner planlægges udskif-
tet i nyt regnskabsår, da budget vurderes brugt i 2009/10. 
 
 

C. Vandaflæsninger 
 
 



Manglende aflæsninger (to stk.). Forbrug fastsættes skønsmæssigt i regnskabet for 
vandforbrug 2009. 
 
 

D. Emhætte 
 
Afventer. Ventes at løse sig selv. 
 
 

E. Tilgodehavende hos tidligere ejer 
 
Henvendelse vedr. aflæsning for 2008. Evt. tilbagebetaling drøftet hvis og kun hvis det 
viser sig at aflæsning har været fejlbehæftet. Beløb udgør 1 tkr. Konstateres fejl i primo 
aflæsning vil beløb allokeres til næste vand regnskab. 
 
2. Gæster 
 
Ingen 
 
3. Gennemgang af økonomi 
Modtaget økonomioversigt gennemgået. 
 
 

 


