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4. 24-10-2019 Bestyrelse ALL Vedligehold, Altan Projekt ongoing

Kristian forespørges d. 12/12 om mulighed for overdragelse af altan projekt.
Søren Havlitt vælges til at være byggeleder.
Jakob tager kontakt til Havlitt m.h.p. timing for igangsættelse af renovering af altaner 
for opgang 14 og 12.
Kristian får en købmandskurv 5-600 kr. som erkendtlighed for hans indsats i f.m. 
Altan Projekt. Ulrik foranlediger køb / levering af købmandskurv.
19/12/2019/Jan

Tilbud på altan renovering på plads. Aftale om tilsyn og koordinering af altanprojekt 
på plads med rådgiver Havlitt.

Altanrenoverings opgaven opgang 14+12 udføres og faktureres i indeværende 
regnskabsår - opgang 10+8+6 udføres umiddelbart herefter og faktureres i næste 
regnskabsår.

Med ejerforenings nuv. trækningsret er likviditet OK for opgavens gennemførelse.

Havlitt anmodes om fremsendelse af det samlede kontraktgrundlag til bestyrelsens 
godkendelse.
30/032020/Jan

5. 24-10-2019 Bestyrelse Jan To henv. vedr. for højt gennemløb af Fjenvarme vand ongoing

kontakter Sakskilde for rep. / udskiftning af termostat for returløb.

Omløb returvand checkes - om nødvendigt anmodes Sakskilde om udskift af retur 
termostat for forbrugsvand.

Temperatur på returløb kan ikke umiddebart sænkes - sakskilde kontaktes for videre 
tiltag 30032020/Jan

7. N/A Bestyrelse Jan Varmesyn af alle lejligheder samt modernisering af varme- og 
vandmålere. 

Drøftelse af den aktuelle udgift ved måler aflæsning- vand og 
varme fra Brunata.

ongoing Tilbud modt. På nyt varme- og vandaflæsningssystem 145000 kr.(Excl. Web 
aflæsnings modul), Årlig besparelse 7500 kr.
Tilbagebetaling > 20 år - Kan ikke anbefales medmindre lovkrav.
Varmesyn - Brev/mail til beboer med opfordring til at anmelde varme kilder til 
Brunata.
Konstat der ved varmesyn uautoriserede varmekilder v. næste aflæsning vil vil ejere 
blive pålignet ekstraudgift til oprettelse / registrering af målere.
  -  23/05-2019/JBE
Varmesyn gennemført af Brunata (pris kr. 30 pr. lejlighed) - afventer tilbagemelding 
fra Brunata vedr. resultat.
19/12/2019 / JBE

Konstaterer 7 boliger med varmelegmer der ikke var tilmeldt Brunata's 
fordelingsregnskab. Omkostninger for tilslutning af varmelegmer til 
fordelingsregnskab skal afholdes af ejere.

Ejere opfordres via ejendoms administrator til via Brunata at få etableret målere som 
fremadrettet kan tilsluttes via fjernaflæsning. 
30032020/jan
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9. 12-12-2019 Bestyrelse obs - affalds sortering til drøftelse på næste møde Hold

Afventer udmelding fra Odense renovation.
19/12/2019/JBE

Ny affalssortering forventes snarets - Watson er anmodet om at være behjælpelig 
med praktiske opgaver i h. Hermed.
30032020/Jan

10. 19-12-2019 Bestyrelse ALL Drøftelse af nuv. Ordning med arbejdsdage. Low Hold

Ordning drøftet idet Jan anser nuv. Ordning for uhensigtmæssig. Istedetfor et 
bødesystem kunne man overvejde en oplistning af opgaver på Falen.dk og så kunne 
ejere/lejere byde ind herpå mod en reduktion i ejerforeningsbidrag v. Opgavens 
gennemførelse.
19/12/2019/JBE

12 30-03-2020 Bestyrelse ALL
Energieffektivitetsdirektivet - EED - Frist for implementering i DK 
25:10.2020 med krav om forbrugsinformation i løbet af året.

ongoing

Brinata inviteret til information på bestyrelses møde.

Beslutningsoplæg om fjern aflæsning af forbrug udarbejdes til næste general 
forsamling.
30032020/jan


