
Referat fra bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Falen 6-14 den 15.3.2018 kl 18 hos Susan 
Falen 14 st.tv. 
 
Tilstede : 

Susan Viegaard , Line K. Asmussen og Eva Andersen.  
Fraværende uden afbud:  
Anders Michelsen. 
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: 
Eva vil tage kontakt til byggesagkyndig Søren Havlit  mhp igangsættelselse af undersøgelse af 
altanernes tilstand- hvor er vi? Eva vil bede Havlit om en handlingsplan med forventet 

tidpunkt for undersøgelsen og varighed af undersøgelsen for de involverede. Søren Havlit 
anmodes om at udvælge 2 altener til prøve- hvorefter bestyrelsen vil orientere de berørte 

ejere. 

 
3) Status på asbestproblemet og VVS installationer i kælderen. 

Sakskilde VVS har givet tilbud på reparation/udskiftning af anoderne på de 3 

varmtvandsbeholdere, lukning af huller i asbestisolering fra kælderrum i nr 14 og til 

kælderrum 6. Dog undtagen fyrrum, som forventes at blive et større renovationsprojekt.  

Tilbuddet accepteres ,Susan vil melde dette tilbage til Sakskilde VVS. 

Bestyrelsen beslutter desuden, at Sakskilde VVS tilknyttes Ejerforeningen som ejendommens 

VVSèr. 

 

Administrator har efter kontakt til vores forsikringsselskab bekræftet, at ejendommens 

forsikring også dækker skjult rørskade , inklusive de gamle badeværelser. 
Uddrag af tilbagemeldingen fra vores forsikringsmand : 
”Der er tegnet udvidet rørskade for boligerne på i alt 4.178 m2, men ikke for garageanlæg på i 

alt  188 m2 og udhus på 13 m2. 

 Når jeg sammenholder BBR med antallet af boligkvadratmeter i policen, så er kælder og loftrum 
medregnet og dermed meddækket i policen 
 Dvs. at der er dækning for skade på skjulte rør i boligerne/kælder/loftsrum samt skade på 
stikledninger – dvs. rør i jorden – mellem bolig-bygningen og ud i til hovedledningen.” 
 

4) Nyt fra opgangsansvarlige 
Bestyrelsen efterlyser flere opgangsansvarlige .Punktet medtages på næste generelforsamling 
inklusive drøftelse af informationsudvekslingen imellem bestyrelse, opgangsansvarlige og 
beboerne  . 

 

5)Status på økonomien  
Status er pt, at kassekreditten medio marts 2018 ikke er fuldt udnyttet, og der har ikke været 
behov for at optage lån hos administrator. 

Administrator vurderer heller ikke, at det umiddelbart vil blive nødvendigt, da likviditeten 



udvikler sig positivt. 
Per 28/02 2018 udviser  vores perioderegnskab et overskud på 76 tkr - altså en stigning på 
59 tkr blot siden 31/12 2017. 
Som tidligere nævnt er det ene lån tilbagebetalt i oktober 2018, hvilket vil skabe mere luft i 

økonomien. 
Som følge af Lines udtræden af bestyrelsen ved næste generalforsamling vil bestyrelsen – før 
de enkelte bestyrelsesmøder-anmode administrator om at udarbejde en  gennemgang af 
posterne i forhold til den overordnede udvikling af driften med  

1)bemærkning om de væsentligste afvigelser ,2)likviditeten og 3)kommende betalinger. 
 
Ved de kommende istandsættelsesprojekter vil bestyrelsen bede den 
byggesagkyndige(Havlit) sørge for , at de givne tilbud ( priser og tidsfrister) overholdes. 

 
6) 7)Status på hjemmesiden. 
Opdateres løbende. 
Eva giver Christopher et praj om opdatering af håndværkerlisten jvf nedenstående: 

 
Nuværende VVS firma erstattes med Sakskilde VVS Aps Egestubben 4, 5270 Odense N  

tlf 7070 7719. Hjemmeside www.sakskildevvs.dk 

Nuværende tømrer erstattes med Rune Kajberg, Kajbergs Byg Aps. Lumby-tårupvej 51, 5270 
Odense N , tlf 61652160. Hjemmeside: www. kajbergs.dk 

Nuværende elektriker erstattes med Kai Hansen ,Odensevej 107, 5260 Odense S,  

tlf .66194500. Hjemmeside:  www.kai-hansen.com 

 

7)Status på Serviceaftaler ( port, døre, låse, VVS) 

Susan har modtaget et tilbud fra tømrer på opretning af hoveddør- som forsøg – tømreren kan 

ikke give garanti for resultatet. Tilbuddet lyder på 3.500 eks moms .  

Bestyrelsen accepterer tilbuddet og vælger hoveddøren i nr 14.Susan vil melde tilbage til 

tømreren. Tømrer er indstillet en rabataftale imod at han bliver Ejerforeningens tømrer. 

Susan har fået serviceaftale  fra Odense Låseservice på låsene i dørene  på  2500 inklusive 
moms .  
Vi skal selv vedligeholde gummilisterne omkring hoveddørene årligt . 

Vedrørende årlig serviceaftale på porten er dette tilbud på  995 kr inkl moms pr år allerede 

accepteret og leveres af Carsten , montør ved Crawford porte , aftalen løber i 3 år. 
Desuden har foreningen årlig service aftale med Slamson vedrørende spuling af de udvendige 
brønde. Susan kontakter Slamson med kontakt tlf nummer 
 
Serviceaftalerne arkiveres hos administrator. 

 
8)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. 
 
9) Evt. udlevering af nøglebrik til butikken 



Butikken har anmodet om opsætning af nøgleboks foran butikken. Dette drøftes med Anders, 
evt til næste bestyrelsesmøde 
 
10)Parkering i gården- problemstillinger. 

Line har hængt seddel op i alle opgange med præcisering af regler for parkering i gården. 
Dette har haft begrænset effekt, der er stadig problemer med ulovlig parkering i gården. 
Bestyrelsen beslutter at tage punktet til drøftelse på næste generalforsamling mhp etablering 
af parkeringsvagt (Q-park) . 

 
11) Nyt bestyrelsesmedlem 
Susan kontakter en mulig kandidat. 
 

12)Arbejdsdage 2018 
Eva tager første arbejdsdag den 5.maj. 
Aktiviteter forberedes jvf liste – se referat jan 2018. 
 

13) Eventuelt. 
Behovet for evt brandinstruks drøftes. 

Brandalarm er installeret på hver etage i alle opgange.  

Eva vil prøve at få eksempel på brandinstruks fra en anden Ejerforening.. 
Det besluttes, at alle vaskemaskiner i kælderen skal mærkes med lejlighedsnummer i tilfælde 

af evt vandskade .Eva vil bede Administrator om at sende mail til ejerne vedrørende dette. 

 

Næste bestyrelsesmøde  den 13.6.2018 kl 18 hos Susan. 

 
Eva Andersen, referent. 

 

 


