
Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C – www.falen.dk 

 

Bestyrelsesmøde lørdag den 5. januar 2008, Fælledvej 1, 12,00 

 

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

Administrator: Claus (CGC) www.gramejendom.dk 

 

Dagsorden 

 

1. Indkommet post 

a. Forsikring fornyelse, behandlet (genforhandling?). TR 

b. Gennemgang af kontoudtog for november og december 2007. Ok 

c. Henvendelse vedr. ejerforeningsbidrag. Behandlet, ok 

d. Regning fra haveservice, perlesten. Behandlet, ok overdrages til CGC 

e. Dørtelefoner. Behandlet, ok 

 

2. Opfølgning fra sidste informationsskrivelse vedrørende igangværende 

projekter - Prioritering af projekter: 

 

1. Status vedr. opsætning af vandmålere på koldt vand 

Status for gennemførsel af projekt med montering af manglende koldtvandsmålere: 

 

a) Status målerfirma, startaflæsning på eksisterende målere skal foretages gennem 

administrator. URJ (måleskema), CGC (senere; brev og regneark + forbrugsberegning)  

b) Vi mangler tilbagemelding fra 5 lejligheder, ejere underrettes skriftligt. URJ, CGC 

c) Kontakt til VVS, URJ har kontakt til VVS-leverandør. Der aftales nærmere omkring 

præcise dage hvorpå gennemgang og montering af koldtvandsmålere vil foregå.  

d) Status, vaskemaskiner i kælderen, alle vaskemaskiner tilkoblet foreningens netværk 

uden for lejlighederne skal til brug for korrekt aflæsning være påført et 

lejlighedsnummer senest 1. Januar 2008. Kun få mangler!  

 

VASKEMASKINER UDEN MÅLERE VIL BLIVE KOBLET AF FORENINGENS 

NETVÆRK VED PROJEKTETS AFSLUTNING ULTIMO JANUAR 2008. 

 

e) Detaljeret informationsskrivelse om forløb udarbejdes til udsendelse. URJ 

f) Opkrævningsplan/oversigt over nedsættelse af ejerforeningsbidrag offentliggøres på 

internet. 

g) Nøgleordning, vicevært 
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2. Kontrakt med assisterende vicevært 

Afklares ved kommende bestyrelsesmøder. 

 

3. Videre arbejde med projekt ”istandsættelse af opgange” 

Afklares ved kommende bestyrelsesmøder. Arkitekt forventes inddraget ved udarbejdelse af 

konkrete forslag til projektet. FHP kontakter arkitekt for prisoverslag. 

 

Overslag vedr. malerentreprise gennemset. 

 

4. Arbejdsdage - ejerforeningsdag 

Forslag til kommende arbejdsdage: trimning/fældning af Efeu, rengøring af opgange. 

 

Havemand er kontaktet til udjævning/forbedring af græsplænen.  

 

Ønsker folk at varetage projekter i ejendommen, kan projektbeskrivelse afleveres til 

bestyrelsen, og midler tildeles herefter. 

 

5. Vaskekældre + trappetrin + dørskilte + øvrigt 

Udvidelse af tørrearealer i kældrene. Afventer 

Reparation af trappetrin. Afventer 

Opsætning af ens dørskilte og reparation af dørtelefoner. Afventer 

Ekstraordinær generalforsamling vedr. vedtægter. Afventer. 

 

6. Bestyrelsesforsikring  

Gennemgås ved det kommende bestyrelsesmøde med administrator.. Afventer. 

 

7. Næste bestyrelsesmøde 

Forslag: søndag 9. marts 2008, kl. 14,00, Falen 10, 2. tv. 

 

Falen, 5. januar 2008 

 

Ulrik Johansen Tage Rosendal Freddy Have Petersen 

Formand 
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