
Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C 

 

Bestyrelsesmøde lørdag den 10. februar 2007, Falen 10 2 tv, kl. 14.00 (efter af-

holdt ekstraordinær generalforsamling) 
 

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

 

Dagsorden 

 

1. Indkommet post 

a. Gennemgang af kontoudtog for januar 2006: mangler CGC 

b. Faldstammer i køkken– utætheder: Sagen er formelt afsluttet i ejerforeningsregi. Ansvar for 

al fremtidig udbedring af evt. utætheder påhviler den enkelte ejer. Der henvises til forenin-

gens håndværkerliste, som fremgår af www.falen.dk . som Aarsleff, der forventes at dække 

omkostningerne ved udbedringen af manglerne.  

c. Opsætning af parabolantenne: der henvises til foreningens husorden, www.falen.dk   

d. Opsætning af glascontainer: er drøftet på tidligere bestyrelsesmøder ved den tidligere besty-

relse, konklusionen herpå var at der henvises til glascontaineren ved Føtex. 

 

2. Opfølgning fra sidste informationsskrivelse vedrørende igangværende projekter 

 

Prioritering af projekter: 

 

0. Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling 

Der er afholdt ekstra ordinær generalforsamling. Der er afgivet 24 stemmer i alt 21 for og 3 imod den midler-

tidige udvidelse af foreningens kreditrammer hos pengeinstitut.  

 

1. Istandsættelse af vinduer mod gaden 

Ejerforeningens beboere orienteres før arbejdets udførsel i januar/februar 2007. URJ 

 

2. Opsætning af vandmålere på koldt vand 

Omfang af installerede vandmålere på koldt vand skal afdækkes. CGC, oplys os evt. kontaktpersoner hos 

Brunata (uden ekstra beregning). Vi kontakter dernæst Brunata for informationsindsamling. Evt. afdækkes 

status mht. allerede installerede / ikke installerede koldtvandsmålere ved brevomdeling. 
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Videregiv tillige ajourført fortegnelse over nuværende ejere til fremtidige udsendelser (også uden ekstra be-

regning). 

 

3. Henvendelser vedr. den løbende drift - VIGTIGT 

Alle henvendelser vedr. den løbende drift af ejendommen bedes rettet til administrator; Claus Groth Christof-

fersen: administrator@falen.dk. 

 

Endvidere kan spørgsmål rettes til Egon Hansen, vicevært. Egon træffes gennem administrator eller den 

røde postkasse i opgang nr. 12 (lige bag hoveddøren). 

 

4. Videre arbejde med projekt ”istandsættelse af opgange” 

Afventer, gennemgås ved kommende bestyrelsesmøder. Der tages initiativ til etablering af projektgruppe.  

 

ALLE ER VELKOMNE 
 

Bestyrelsen indforstået med at istandsættelsen kan foretages opgang for opgang. Løsningsforslag skal god-

kendes af bestyrelsen inden det praktiske arbejde udføres. 

 

5. Arbejdsdage - ejerforeningsdag 

Forslag til kommende arbejdsdage: Jord på plænen for at gøre denne blødere, sten på gårdsplads, trim-

ning/fældning af Efeu, rengøring af opgange. 

 

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

tildeles herefter. 

 

6. Skriftlig generalforsamling vedr. fordelingstal 

Der er udarbejdet forslag til nye fordelingstal, der danner grundlag for den kommende skriftlige generalfor-

samling. 

 

Der arbejdes videre med yderligere beregning. Der udformes efterfølgende en forespørgsel vedr. holdningen 

til resultatet af omfordelingen. URJ  

 

7. Vaskekældre  

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

dere på udvidelse af tørrearealer i kældrene. 
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8. Bestyrlsesforsikring  

Gennemgås ved det kommende bestyrelsesmøde med administrator..  

 

9. Næste bestyrelsemøde 

Forslag: lørdag 10. marts 2007, kl. 14-16, Falen 10 2 tv. 

 

 

Falen, 15. februar 2007 

 

 

Ulrik Johansen Tage Rosendal Freddy Have Petersen 

Formand 
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