
REFERAT 
  

EJERFORENINGEN FALEN 6 – 14 
BESTYRELSESMØDE  

Torsdag 29. december 2005 kl. 17.00 
 

Deltagere:    
Ulrik Johansen (URJ) 
Klaus Stensgaard (KLS) 
  
Gæster 
Tony Albinus (TA) 
  

1)    Modtaget post mv. – generationsskifte i bestyrelsen 
  
Klaus Stensgaard har valgt pr. 31/12 2005 at afstå sin lejlighed og træder i den forbindelse 
ud af bestyrelsen.  
  
Ejerforeningen takker såvel Tony som Klaus for deres store indsats i 
ejerforeningen. 
  
URJ fortsætter som formand. Da der ikke blev valgt suppleanter ved sidste 
generalforsamling vil der i nærmeste fremtid indkaldelse til ekstraordnær generalforsamling 
for at supplere bestyrelsen. Bestyrelsen er ejerforeningens beslutningsorgan ikke en 
arbejdsenhed. Administrator hyres i videst mulige omfang til at varetage de administrative 
opgaver. 
KLS forsætter indtil videre som webmaster for www.falen.dk. 
  
Af samme grund er eneste projekt, der arbejdes videre med; renovation af 
køkkenfaldstammer.  

  

2)    Renovation af køkkenfaldstammer  
  
Lån er hjemtaget 23/12 2005. 
  
Der er kommet svar fra Per Aarsleff A/S, der vil udføre renovationen i uge 2 og 3. 
  

3)    Ekstraordinær skriftlig generalforsamling - vandmålere 
  
Udskudt, afventer svar fra Brunata og administrator mht. anvendelige målere. 
  

4)    Internet – der er ikke noget galt med Jeres computer, men.. 
  
Bestyrelsen har rettet henvendelse til førende udbydere af Internetforbindelser. Alle giver 
samme svar på vor henvendelse, at vor størrelse forening ikke kan tilbydes en 
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foreningsløsning (kræver som ofte 200 aktive brugere). Alt peger som udgangspunkt derfor 
i retning af at folk selv må etablere en internetforbindelse. Men der arbejdes fortsat videre 
med en løsning qua det allerede etablerede netværk. 

5)    Bestyrelsens projektliste 
  

•         Vaskekældere, renovation (URJ):  
Der udarbejdes en plan for gennemførsel af renovation af vaskekældre. Arbejdet 
omfatter nedbrydning af betonvaske, reparation af murværk mv. Arbejdet vil ske inden 
for det eksisterende budgets vedligeholdelsesmidler. 
  
Der er indhentet billeder til brug for projekteringen.  

  
•         Udvidelse af fliseareal ved affaldscontainerne (KR) 

  
•         Træfældning / -beskæring (KR) 

  
•         Lukning port til baggården (TA, KR) 

Vi er meget sårbare, hvis ikke porte og kælderdøre holdes låste. Det indskærpes atter, 
at alle låser port, kælder- og hoveddøre efter sig for at forebygge indbrud og tyverier. 
Dørene til bagtrapperne er af forsikringsmæssige årsager ikke monteret med smæklås. 
Låses med nøgle efter at håndtaget er rykket opad. 
  
TA og KR køber skilt med tryk, der monteres på porten, med påmindelse om til folk om 
at lukke porten efter sig. 

•         Udskiftning af varmeventiler på loftet (Falen 12, 2. to.) 
Bestyrelsen kontakter relevante håndværkere for iværksættelse af undersøgelse heraf. 
Varmeventiler på loftet undersøges og søges udskiftet i ht. resultatet af disse 
undersøgelser.  

  
•         Renovation af fortrapper 

Bestyrelsen arbejder på indhentning af prisoverslag på renoveringen.  
  
  
Odense 30. december 2005 
  
  
  
Klaus Stensgaard     Ulrik Johansen 
Formand                           
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