
Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C - www.falen.dk  

 

Side 1 af 2 
 

Bestyrelsesmøde onsdag den 13. februar 2013, Falen 10, 2 tv., kl. 20,00 – 21,15 

Fremmødte: Anders (AM), Ulrik (URJ) 

Gæster: ingen 

 

Dagsorden 

1. Aflåsning af varmerum 

2. Aflæsning af varmtvandsforbrug 

3. Bestyrelsesmøder 2012/13 

4. Tilbud på dørtelefoner 

5. Administrationskontrakt 

6. Vandskade 

7. Henvendelse vedr. butikken 

8. Port til baggården 

9. Parkering i gården 

10. Vedligeholdelsesprojekt trappeopgange og vinduer 

11. VVS i ejendommen 

 

1. Aflåsning af varmerum  

Der er opsat lås på varmerum under opgang nr. 6. Cykelværksted er nedlagt og plads bruges 

til opbevaring af materialer og værktøjer. Nøgler udleveret til bestyrelsen, administrator, ren-

gøringsfirma og havemand. 

 

2. Aflæsning af varmtvandsforbrug på hovedhane  

Det er aftalt med Watson, at der foretages periodevise aflæsninger af forbrug.  

 

3. Bestyrelsesmøder og andre datoer i 2012/13  

Der er udarbejdet en mødekalender med datoer for hhv. bestyrelsesmøder, arbejdsdage og 

generalforsamling for 2012/13. Kalender offentliggjort på hjemmesiden i begyndelsen af 2013. 

 

4. Tilbud på dørtelefoner og chiplås til fællesdøre modtaget  

Tilbud på dørtelefoner og chiplås til fællesdøre er modtaget og gennemset. Dørtelefoner og 

chiplås indarbejdes i vedligeholdelsesprojektet med trappeopgange og vinduer. 

 

5. Administrationskontrakt (RK) 

Ny administrationskontrakt i udkast modtaget til gennemgang. 

 

6. Vandskade i kælder (CGC) 

Sagen er overdraget til ejerforeningens forsikringsselskab. Bestyrelsen afventer behandling. 
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7. Henvendelse vedr. butikken 

Ejerforeningens bestyrelse har modtaget en række klager angående de nye lejere af butikken. 

Klager er videregivet til administrator, der kontakter udlejer. 

 

8. Port til baggården (AM, URJ) 

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

hentes. 

 

9. Parkering i gården og parkering foran porten (AM, URJ) 

Parkering uden for parkeringsbåse i gården og i flere rækker er desværre et hyppigt problem. 

Et dårligt eksempel følges af flere! Der henvises til husordenens bestemmelser herom: 

 

”§ 9  Gården/haven 

Det er ikke tilladt at parkere motorkøretøjer i ejendommens gård, udover i de hertil indrettede 

båse. Motorkøretøjer må under ingen omstændighed parkeres foran garagerne i baggården.” 

 

Der indhentes tilbud på officielle ”parkering forbudt” skilte, der efterfølgende opsættes på ga-

ragerne.  

 

10.  Vedligeholdelsesprojekt trappeopgange og vinduer 

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

rat fra bestyrelsesmøde afhold i januar 2013. 

 

11. VVS i ejendommen  

 Der er opsat radiatorer Falen 6 tv, Brunata skal underrettes herom (CGC/PHH) 

 Status vedrørende henvendelse til Odense Vandværk – er målinger tilstrækkelige? 

(CGC) Evt. forfølgelse af forbrug i tidligere år afventer forespørgsel hos advokat (CGC) 

 

12. Øvrigt (AM, CGC) 

 Brev fra TopDanmark modtaget, gennemgås af CGC – resultat? (AM/CGC) 

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

vedligeholdelsesprojekter (CGC) 

o Balance pr. 31/1 2013 er modtaget og gennemgået. 

 Reparation af altaner og kældernedgange. Tilbud på entreprise indhentes (AM) 

 

Næste møde onsdag 13. marts 2013, kl. 20 - 21 


