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Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. november 2013, kl. 18,00 – 19,15, Falen 6. 2.tv. 

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

Gæster: ingen 

 

Dagsorden 

1. Administrationskontrakt 

2. Vedligeholdelsesprojekt trappeopgange og vinduer 

3. Øvrige emner 

4. Projektarbejde 

 

1. Administrationskontrakt (RK) 

Ny administrationskontrakt i udkast modtaget til gennemgang. Afventer. 

 

2.  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.  

 

Der er udskiftet vinduer og døre i en prøvelejlighed. Arbejdet er gennemført november 2013.  

 

Det forventes at der afholdes informationsmøde og afstemninger om projektet februar og 

marts 2014. Nærmere information herom følger. 

 

4. Øvrige emner 

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

vedligeholdelsesprojekter (CGC, PHH) 

 

 Reparation af altaner. Materiale modtaget fra ingeniør. Der planlægges møde herom 

snarest (URJ) 

 
 Øvrige arbejdsdage – status er udarbejdet.  

o Indkøb af materialer er foretaget. (AM) 

o Træ i indkørsel fældes for at hindre skader på mur (AM) 

 

 Billeder til hjemmesiden (RK) 

 

 10 års eftersyn tag – oversigt over loftet og brugere/ejere – adgang til vinduer. Der ar-

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

nør. Dokumentation videresendt til administrator. 

o Der er indsamlet informationer om evt. skader på loftvinduer. Til trods for to 

rundspørgsler har ejerforeningen kun modtaget svar fra 8 ejere!! 

o Har du/I observeret utætheder omkring tagvindue i loftrum tilhørende 

din/Jeres lejlighed, bedes dette snarest rapporteres til ejerforeningen 

(falen6-14@hotmal.com). 

 

 Cykelrazzia planlægges afholdt i december måned 2013. Informationsskrivelser omde-

les i nærmere fremtid. Odense Hittegodskontor er kontaktes i nær fremtid (URJ, RK, 

AM) 

 

4. Projektarbejde udført siden sidst 

 Møde med låseservice angående udskiftning af låse til fællesarealer og til lejligheder 

(RK) 

 

 Opdatering af hjemmeside, billeder, referater mv. (URJ) 

 

 Indhentet og accepteret tilbud fra murer til reparation af væg i indkørsel og trappetrin 

mod kælder. Afventer at murer møder og går i gang. (URJ) 

 

 Regnskab. Assistance med regnskab for administrator og gennemgang på GF (URJ) 

 

 Bestyrelsesmøder og besvare henvendelser (URJ) 

 

 Skrive referater bestyrelsesmøder (URJ) 

 

 Projekt trappeopgange/vinduer (URJ) 

o Mødeafholdelse 

o Referater 

o Prøvelejlighed, assistance for arkitekt + besvare henvendelser, mails 

 Generalforsamling, skrive referat 

 

 Cykkelrazzia, juli 2013. Udførsel og kontakt med politiet. (URJ) 

 

 Loftrum, skrivelser, omdeling og indsamling, mails til arkitekt (URJ) 

 

 Husorden, ajourføre, hjemmeside, opslag (URJ) 

 

 Butikken, leje, afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, indkaldelse, afholdelse, 

referat, mails (URJ) 

 

Næste møde (regnskabsmøde) onsdag 16. januar 2014, kl. 20 – 21 (forslag) 
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