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Bestyrelsesmøde lørdag den 4. august 2007, Falen 10 2 tv, kl. 14.00  

 

Fremmødte: Ulrik (URJ), Tage (TR) og Freddy (FHP) 

 

Dagsorden 

 

1. Indkommet post 

a. Henvendelse vedr. vinduer/Redtz. Behandlet.  

b. Henvendelse vedr. møbel på loft over opgang nr. 12: behandlet. Der henvises til 

foreningens husorden. Det er ikke tilladt at henstille effekter på fællesarealer. 

c. Gennemgang af finansbalance for 2. kvartal 2007. Ok.  

d. Gennemgang af kontoudtog for maj, juni og juli 2007. Ok. 

e. Evt. nyt fra Stig Hjorth eller Torben Gamdrup. Intet nyt rapporteret. URJ 

f. Hjemmeside v/Henrik Andersen. URJ 

g. Manglende aflæsning af varme. Brunata kontakter ejere/lejere der ikke 

har fået aflæst  

 

2. Opfølgning fra sidste informationsskrivelse vedrørende igangværende projek-

ter 

 

Prioritering af projekter: 

 

0. Generalforsamling -  

 

Der forberedes afholdelse af generalforsamling medio september 2007. Bestyrelsen modtager 

forslag til dagsordenen. Det forventes at der stilles forslag om ændring af foreningens vedtæg-

ter vedrørende sikkerhedsstillelser overfor ejerforeningen og regnskabsår. 

 

Tillige forventes forslag til istandsættelse af opgange genfremsat. 

 

Bestyrelsen har modtaget regnskabsudkast til gennemgang. Der holdes regnskabsmøde søn-

dag den 19. august 2007 Falen 10, 2 tv, kl. 13,00. 

 

1. Istandsættelse af vinduer mod gaden 

Der henvises til løbende korrespondance. Projekt gennemført tilfredsstillende. Fortov er repa-

reret. Regning er betalt i to omgange grundet udbedring af skader på fortov. 
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2. Opsætning af vandmålere på koldt vand 

Feed back fra Brunata vedr. omfang af målere afventes. CGC/FHP 

 

Udkast til handlingsplan herunder prisoverslag, installation og opkrævning (PBS) afventer. 

 

3. Videre arbejde med projekt ”istandsættelse af opgange”  

 

URJ vil male prøveareal i opgang nr. 10… (er blevet frarådet). 

 

4. Arbejdsdage - ejerforeningsdag 

Efterladte effekter på loftet er bortskaffet og efeu er nu trimmet!  

 

Forslag til kommende arbejdsdage er derefter: Jord på plænen for at gøre denne blødere, sten 

på gårdsplads, rengøring af opgange.  

 

5. Skriftlig generalforsamling vedr. fordelingstal 

Der er udarbejdet forslag til nye fordelingstal, der danner grundlag for afstemning ved den 

kommende generalforsamling i august/september 2007. URJ  

 

6. Vaskekældre  

Bestyrelsen følger løbende udviklingen, der arbejdes på en fælles løsning mht. afløb mv. Der 

arbejdes endvidere på udvidelse af tørrearealer i kældrene. Viceværten involveres i løsnings-

forslag. URJ 

 

7. Bestyrelsesforsikring  

Gennemgås ved det kommende bestyrelsesmøde med administrator..  

 

8.  Genforhandling af kontrakt med administrator 

Genforhandling jf. kontrakt, behandles ved fremtidige møder. 

 

Falen, 10. august 2007 

 

Ulrik Johansen Tage Rosendal Freddy Have Petersen 

Formand
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INFORMATION 

 

Henstilling af effekter udenfor loftrum, 

dvs. på fællesarealer er af hensyn til 

brandsikkerheden ikke tilladt. 

 

Der henvises i øvrigt til ejerforeningens 

husorden. 

 

 

Bestyrelsen, juli 2007 


