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Bestyrelsesmøde onsdag den 25. juli 2013, kl. 20,00 – 21,15, gården 

Fremmødte: Anders (AM), Ulrik (URJ), Rasmus (RK) 

Gæster: ingen 

 

Dagsorden 

1. Administrationskontrakt 

2. Vandskade 

3. Henvendelse vedr. butikken 

4. Port til baggården 

5. Vedligeholdelsesprojekt trappeopgange og vinduer 

6. VVS i ejendommen 

7. Øvrigt 

 

 

1. Administrationskontrakt (RK) 

Ny administrationskontrakt i udkast modtaget til gennemgang. Action? 

 

2. Vandskade i kælder (CGC) 

Sagen er overdraget til ejerforeningens forsikringsselskab. Bestyrelsen afventer behandling. 

 

Anden mindre vandskade i vaskekælder Falen 14: Ejer underrettes om at udbedring af skade 

sker for egen regning (det lodrette rør fra loft til vaskemaskine, udgift påhviler den enkelte, og 

ikke ejerforeningen). (AM) 

 

3. Henvendelse vedr. butikken 

Som følge af problemer med de tidligere lejere af butikken henvises til ejerforeningens husor-

den § 21 om erhverv på adressen: 

 

”Erhverv på adressen er tilladt kun såfremt udøvelsen heraf ikke er til gene for 

ejendommens beboere og ejere. Erhverv på adressen tillades ikke såfremt drift 

heraf påvirker ejernes værdier negativt eller beboernes hverdag eller tryghed ne-

gativt. Vedrørende affald henvises til § 1.” 

 

 

4. Port til baggården + nøgler til fællesarealer (AM, RK) 

Porten til baggården påtænkes udskiftet. Nærmere informationer om funktioner og priser ind-

hentes. Specifikation til påtænkt konstruktion: lydsvag model i hvid, der opsættes lys i porten, 

mulighed for tilslutning af chip skal undersøges.  
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5.  Vedligeholdelsesprojekt trappeopgange og vinduer + hulmursisolering 

Vedligeholdelsesprojekt igangsat i samarbejde med arkitekt Stig Hjorth. Der henvises til refe-

rat fra bestyrelsesmøde afholdt i januar 2013. Materiale / tidsplan modtaget fra Stig Hjorth.  

 

Arkitekt Stig Hjorth vil primo/medio august udarbejde yderligere materiale som opfølgning på 

møde primo juni 2013. Det forventes at der medio/ultimo august indkaldes til byggemøde mht. 

materialevalg for døre til bagtrapper og fortrapper. Nærmere information herom følger på mail. 

 

Der ønskes udskiftning af altanbeklædning ud mod gården (tidligere rød, nu meget falmet) 49 

stk. 

 

6. VVS i ejendommen  

 Status vedrørende henvendelse til Odense Vandværk – er målinger tilstrækkelige? Evt. 

forfølgelse af forbrug i tidligere år afventer forespørgsel hos advokat. 

 

7. Øvrigt 

 Økonomiinforation modtages kvartalsvis, for at følge afholdte udgifter til reparation og 

vedligeholdelsesprojekter (CGC, PHH)! 

 

 Regnskabsmøde afholdes 28. august 2013 for udkast til regnskab for 2012/13 

gennemgås (CGC, PHH). 

 

 Reparation af altaner og kældernedgange samt væg mod nabogård. Tilbud på entrepri-

se indhentes (AM, URJ) 

 
 Øvrige arbejdsdage – status er udarbejdet.  

o Der udsendes invitationer til anden arbejdsdag lørdag den 3. aug 2013. (URJ)  

o Indkøb af materialer foretages samlet med mulighed for rabatter. (AM) 

 Tagplader til cykelskur (grill) og cykelskur (have). Opmåling foretaget. 

 Træbrædder til rækkeværk til nabogård 

 Hvem ejer / er kontakt personer i naboejendomme (Falen 4 (Høj-

strup Boligforening) og den nye bygning midt i gården)?  

 Maling / olie inden opsætning? Umiddelbart ikke aktuelt. 

 Algefjerner og maling til maling af cykelskur (have). Materialer er indhen-

tet 

 Oprydning i kælderen + Vask af porten 

 

 Billeder til hjemmesiden (RK) 
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 10 års eftersyn tag – oversigt over loftet og brugere/ejere – adgang til vinduer. Der ar-

bejdes på en løsningsmodel.  

o Indsigelsesfrist = efterår 2013. Der er gjort indsigelse af Stig Hjorth til entrepre-

nør. Dokumentation videresendt til administrator. 

o Idé: ”Hvad står der på din dør?” / skriv lejlighedsnummer på din dør til loftrum, 

en klatretur på taget med sele. 

o Mini-helikopter anvendes til at filme og dokumentere hvert loftvindue. (RK) 

 

 Eftersyn faldstammer – Slamson kontaktes evt. herom. Ingen problemer endnu. Afven-

ter. Hvornår har Slamson sidst været her? 

 

 Cykelrazzia planlægges afholdt i april / maj måned 2013. Informationsskrivelser omde-

les i nærmere fremtid. Odense Hittegodskontor er kontaktet, cykler (8 stk.) afhentes i 

nær fremtid (URJ, RK, AM) 

 

 Cigaretskodder på græsplænen og foran ejendommen i strid med husordenen.  

 

Næste møde (regnskabsmøde) onsdag 28. august 2013, kl. 20 – 21 (forslag) 


