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Bestyrelsesmøde lørdag den 20. januar 2007, Falen 10 2 tv, kl. 14.00 
 

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

 

Dagsorden 

 

1. Indkommet post 

a. Gennemgang af kontoudtog for december 2006: udtog blev gennemgået, hvad dækker 

betaling til Redtz over, samme spørgsmål vedr. Toms Låseservice. CGC 

b. Faldstammer i køkken og manglende arbejde – utæthed: Ingeniør Torben Gamdrup er sat ind 

i sagen. Vi afventer svar fra Aarsleff, der forventes at dække omkostningerne ved 

udbedringen af manglerne. CGC 

c. Installation af vaskemaskine i køkken og opsætning af emhætte: der henvises til gældende 

husorden omkring støj samt installerede vandudtræk i vaskekældre.  

d. Virksomhed på matriklen. Undersøges ved kommende bestyrelsesmøde. CGC 

e. Henvendelse fra bankforbindelse vedr. generalforsamlingsbeslutning omkring forhøjelse af 

foreningens kreditfaciliteter. 

 

2. Opfølgning fra sidste informationsskrivelse vedrørende igangværende projekter 

 

Prioritering af projekter: 

 

0. Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling 

Med baggrund i henvendelse fra bankforbindelse afholdes ekstraordinær generalforsamling med mål at 

forhøje foreningens kreditfaciliteter, således at projekt med istandsættelse af vinduer ud imod gaden kan 

gennemføres. Ekstraordinær generalforsamling afholdes lørdag den 10. februar 2007, Falen 10, 2 tv., kl. 

14,00. 

 

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, stiller Brunata særlige krav til 

vandmålere for at kunne foretage aflæsning af forbrug?  
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3. Evaluering af viceværtkontrakt, assisterende vicevært 

Der er udarbejdet et udkast til ansættelseskontrakt. Assisterende vicevært ansættes til udførsel af ad hoc 

opgaver. Det er målet at projektbeskrivelser udarbejdes inden opgaver påbegyndes, således omkostninger og 

løn er aftalt på forhånd.  

 

Egon Hansen er fortsat den primære vicevært. Egon træffes gennem administrator; Claus Groth 

Christoffersen: administrator@falen.dk.  

 

4. Videre arbejde med projekt ”istandsættelse af opgange” 

Afventer, gennemgås ved kommende bestyrelsesmøder.  

 

5. Arbejdsdage - ejerforeningsdag 

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

trimning/fældning af Efeu, rengøring af opgange. 

 

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

tildeles herefter. 

 

6. Trappevask 

Bestyrelsen har godkendt 3 måneders opsigelsesvarsel fra nuværende rengøringsfirma, Karen Rasmussen 

Rengøring. LB rengøring overtager derefter opgaven med trappevask. CGC 

 

7. Skriftlig generalforsamling vedr. fordelingstal 

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

generalforsamling. 

 

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

til resultatet af omfordelingen. URJ  

 

8. Vaskekældre  

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

endvidere på udvidelse af tørrearealer i kældrene. 

 

9. Bestyrlsesforsikring  

Gennemgås ved det kommende bestyrelsesmøde med administrator..  
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10. Næste bestyrelsemøde 

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

 

 

Falen, 24. januar 2007 

 

 

Ulrik Johansen Tage Rosendal Freddy Have Petersen 

Formand 

 


