
Referat fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Falen 6-14 den 24.1.2018 kl 18 hos Susan 
Falen 14 st.tv. 
 
Tilstede : 
Line , Susan ,Anders og Eva.  
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 vil tage kontakt til byggesagkyndig Søren Havlitt  i løbet af 1-2 måned mhp 
igangsættelse af undersøgelse af altanernes tilstand. 
I forhold til financiering af det kommende altanprojekt drøftes forskellige muligheder , 
herunder frasalg af loftrum. 
Der var enighed om at tage dette til drøftelse på en kommende generalforsamling. 
 
3) Status på asbestproblemet og VVS installationer i kælderen. 
Susan har gennemgået kælderen sammen med Per, Sakskilde  VVS i forhold til VVS 
installationerne i kælderen. 
Per kunne ikke finde én til at hjælp med at fjerne asbesten omkring den gamle 
varmtvandsbeholder i fyrrummet, som ikke er i brug længere. 
Anders vil derfor tage kontakt til en beboer med fagkundskab indenfor området mhp 
indhentning af tilbud på dette. 
Susan vil indhente et overslag fra Sakskilde VVS på udskiftning af haner på stigestrengene , 
udskiftning af anoder på de 2 varmtvandsbeholdere og lukning af asbesthullerne på vandrette 
varmerør i kælderen. 
Fyrrummet undtages og holdes aflåst. 
Sakskilde VVS frarådede al brug af afløbsrens, hvilket stemmer overens med Ejerforeningens 
vejledning på hjemmesiden. 
Eva vil afklare, om Ejerforeningen har forsikring for skjult rørskade, også af de skjulte rør på 
de gamle badeværelser, som stadig findes i flere af lejlighederne. 
 
4) Nyt fra opgangsansvarlige 
Det gik fredeligt nytårsaften.  
Ordningen vedrørende opgangsansvarlige fungerer, men der er for få ansvarlige. Drøftes på 
en kommende generalforsamling. 
Line korrigerer vasketider på de ophængte sedler i vaskerum. 
 
5)Status på økonomien  
Ved seneste bestyrelsesmøde var den økonomiske situation presset. Foreningen havde nået 
sit maksimum for træk på kassekreditten (300tkr) og det blev besluttet, at lave en 
mellemregning hos administrator i de få perioder, hvor likviditeten er ekstra stram - med 
samme rentevilkår.  
Status er pt, at kassekreditten medio januar ikke er fuldt udnyttet ,og at lån hos administrator 
primo 2018 er tilbagebetalt.  



Per 31/12 2017 udviser  vores ”halvårsregnskab” et overskud på 17 tkr mod et underskud i 
samme periode sidste år på 53 tkr 
Fra oktober 2018 er det ene lån tilbagebetalt, hvilket vil skabe mere luft i økonomien. 
 
6)Arbejdsdage 2018 
Bestyrelsen vil afholde arbejdsdage lørdag den 5.5.2018 ,lørdag den 2.6.2018 , lørdag den 4.8 
.2018 og lørdag den 1.9.2018. 
Arbejdsdagene afholdes i tidsrummet 8.30 til 12. 
Line vil ophænge sedler vedrørende dato og tidspunkt for arbejdsdagene i alle opgange. 
Bestyrelsen vil forberede en løbende ”to do liste” og sikre, at de relevante materialer er 
hjemme.  
Det aftales at tilstræbe at være 2 fra bestyrelsen til alle arbejdsdage. 
 
Følgende forslag til aktiviteter på arbejdsdagene blev nævnt: 
Oliebehandling af det nye hegn  
Vinduespudsning indvendig  i opgange+ udvendige kældervinduer 
Afvaskning af kælderdøre  udvendigt og karme  
Kalkning af kælder 
Maling med hvid kalkmaling tørrummet i nr 14 (Hjem og Fiks) 
Rengøring af cykelskur 
Rensning af tagrender på garage og cykelskur 
Oprydning grill område 
Rivning af perlesten i gården 
Luge ukrudt i bedene 
Fejning af gangareal i kælder 
Rengøring af vaskerum 
Grundrens og sæbebehandling af gribeliste på gelænderet i opgangene 
Nyt hegn ved grill område 
Fjernelse af efterladte genstande i kælder 
Skiftning af tag på bageste del af cykelskur til ståltag 
Klipning af hæk og efeu ved mur og skraldespand 
Oprydning og fejning ved skraldespande 
Afrense portindgang og male loftet 
Lugning af ukrudt på fortov 
Cykelrazzia ,både fra kælder og cykelskur 
Leje trailer til bortkørsel af affald 
Maling af garager 
Gennemgang af malingsrester- hvad kan bruges til hvad ? 
System og oprydning i arbejdsrummet i kælder, evt indkøb af kasser til systematisering! 
 
7)Status på hjemmesiden. 
Line har bedt Christopher oploade sidste referat fra generalforsamling 
VVS kontakt på hjemmesiden opdateres til Per Sakskilde  VVS 
Dyreborg slettes som tømrer på hjemmesiden. 
 
8)Status på Serviceaftaler ( port, døre, låse, VVS) 



Line har indhentet og accepteret tilbud på årlig service på porten fra Carsten , montør af 
Crawford porte på 995 kr inkl moms pr år og aftalen løber i 3 år. Line afventer fortsat endelig 
aftale fra ham på skrift. 
Susan vil få serviceaftale med Sakskilde VVS i forhold til varmtvandsbeholder 
Vedrørende skæve døre: 
Serviceaftale på hoveddøre afventes.  
Susan har haft kontakt med tømrer Rune  Kajberg( Kajberg Aps) vedrørende de skæve døre. 
Tømreren vurderer, at karmene sidder skævt i murhullerne. 
Tømreren vil fremsende tilbud på at rette en dør op. Når tilbuddet er modtaget, vil Susan 
drøfte mulighed for reklamation med vores byggesagkyndig Søren Havlitt. 
  
9)Watsons serviceopgaver- arbejdsbeskrivelse. 
Drøftes løbende med Watson uden problemer. 
Lejerne kan kontakte Watson ved at lægge en seddel i postkasse i nr 12 , vedrørende 
problemer i forhold til almindelig vedligehold på fællesområder- som f.eks skiftning af el 
pære. 
 
10) Drøftelse af rengøringsaftale 
Line har drøftet rengøringsaftale kort med administrator og vi har 3 måneders opsigelse. 
Nuværende aftale fortsættes. 
 
11)Parkering i gården- problemstillinger. 
Line vil hænge seddel op med præcisering af regler for parkering i gården. 
Der må kun parkeres i markerede båse. Politiet -evt parkeringsvagt- vil blive kontaktet ved 
ulovlig parkering. 
 
12) Haven i 2018 
Der drøftes placering af 4-5  opstammede træer ved hegnet. Økonomien og det praktiske  
vurderes inden sidste arbejdsdag. 
 
13) Eventuelt. 
Da beboerne kun benytter de forreste affaldsspande, bliver disse ofte så overfyldte ,at affaldet 
flyder på jorden. Anders foreslår ,at der lægges sten på affaldscontaineren, når denne er fyldt. 
Lyset i kælderen i opgang 6 er altid tændt. Anders vil smide en seddel i Watsons postkasse 
vedrørende dette. 
Barnevogne må  ikke stå  i opgangene. 
 
Næste møde  torsdag den 15.3.18 kl 18 hos Anders nr 6 stuen tv 
 
Eva Andersen, referent. 
 
 
 
 
 
 


