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Bestyrelsesmøde søndag den 10. juni 2007, Falen 10 2 tv, kl. 14.00  

 

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

 

Dagsorden 

 

1. Indkommet post 

a. Trapperengøring, justering af aftale. Behandlet og godkendt. TR 

b. Aflæsning af forbrug af varmt vand. Behandlet. Der er ikke aflæst endnu, men 

det forventes snart at Brunata melder sin ankomst. Der etableres i lighed med 

tidligere år en nøgleordning i samarbejde viceværten. Information herom følger. 

c. Kontoudtog. CGC 

 

2. Opfølgning fra sidste informationsskrivelse vedrørende igangværende 

projekter 

 

Prioritering af projekter: 

 

1. Istandsættelse af vinduer 

 mod gaden 

Aktuel leverandør er kontaktet og arbejde forventes snarest at kunne påbegyndes. 

Ejerforeningens beboere orienteres før arbejdets udførsel i 2007. URJ  

 

Projektet afvikles over to dage. Dette betyder bl.a. at parkering ud for ejendommen af både 

biler og cykler ikke vil være muligt. Information herom følger. 

 

2. Opsætning af vandmålere på koldt vand 

Pris overslag for total udskiftning er indhentet og gennemgået. Der er indhentet tilbud fra øvrig 

udbyder. Brunata indsamler information til at afdække antal installerede koldtvandsmålere ved 

den kommende aflæsning af forbrug i juni 2007. TR/FHP 

 

Efterfølgende er der datagrundlag til det videre arbejde. Målet er at der skal være målere på 

alt forbrug og at afregning for forbrug påhviler den enkelte ejer. 
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3. Videre arbejde med projekt ”istandsættelse af opgange”  

 

URJ står for istandsættelse af prøveareal i opgang nr. 10. Arbejde udføres i juli 2007. 

 

4. Arbejdsdage - ejerforeningsdag 

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

gårdsplads, trimning/fældning af Efeu, rengøring af opgange. URJ 

 

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

bestyrelsen, og midler tildeles herefter. 

 

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 

løsningsforslag. URJ 

 

7. Bestyrelsesforsikring  

Gennemgås ved det kommende bestyrelsesmøde med administrator..  

 

8.  Rengøring af affalds containere 

Rengøring af affalds containere drøftet. TR 

 

8. Næste bestyrelsemøde 

Forslag: lørdag 4. august 2007, kl. 14-16, Falen 10 2 tv 

 

Falen, 10. juni 2007 

 

Ulrik Johansen Tage Rosendal Freddy Have Petersen 

Formand 
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