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Bestyrelsesmøde mandag den 21. november 2012, Falen 6, 2 tv., kl. 17,00 – 19,30 

 

Fremmødte: Anders (AM), Rasmus (RK)  

Gæster: Ulrik (URJ), Claus (CGC) 

 

Dagsorden 

1. Aflåsning af varmerum 

2. Aflæsning af varmtvandsforbrug 

3. Bestyrelsesmøder 2012/13 

4. Tilbud på dørtelefoner 

5. Administrationskontrakt 

6. Vandskade 

7. Ejendomsforsikring 2013 

8. Generalforsamling 2012 

9. Vedligeholdelsesprojekt trappeopgange og vinduer - finansiering 

10. VVS i ejendommen 

11. Øvrigt 

 

1. Aflåsning af varmerum (AM, Watson) 

Det blev aftalt at der opsættes lås på varmerum under opgang nr. 6. Cykelværksted nedlæg-

ges og plads bruges til opbevaring af materialer og værktøjer. Anders opsætter lås i nærmere 

fremtid og nøgler udleveres til bestyrelsen, administrator og havemand. 

 

2. Aflæsning af varmtvandsforbrug på hovedhane (AM, Watson, CGC) 

Det aftales med Watson, at der foretages periodevise aflæsninger af forbrug. CGC følger op på 

aflæsningsmateriale, der videregives til Watson. 

 

3. Bestyrelsesmøder og andre datoer i 2012/13 (URJ) 

Der udarbejdes en mødekalender med datoer for hhv. bestyrelsesmøder, arbejdsdage og ge-

neralforsamling for 2012/13. Kalender offentliggøres på hjemmesiden i begyndelsen af 2013. 

 

4. Tilbud på dørtelefoner og chiplås til fællesdøre modtaget (RK) 

Tilbud på dørtelefoner og chiplås til fællesdøre modtaget og gennemset. Dørtelefoner og chip-

lås påtænkes indarbejdet i vedligeholdelsesprojektet med trappeopgange og vinduer. 

 

5. Administrationskontrakt (RK) 

Ny administrationskontrakt i udkast modtaget til gennemgang. 
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6. Vandskade i kælder (CGC) 

Forhold vedrørende vandskade i kælder drøftet. Sagen er overdraget til ejerforeningens forsik-

ringsselskab. Bestyrelsen afventer behandling herfra. 

 

7. Ejendomsforsikring 2013 (CGC) 

Prisstigning varslet. Tilbud fra andet selskab indhentet. Ingen prisforskel. Aftale med nuvæ-

rende forsikringsselskab fortsætter uændret. 

 

8. Generalforsamling 2011/12 (CGC) 

Generalforsamling afholdes onsdag 28. november 2012 kl. 18,00-20,00 i bestyrelseslokalet 

(kælderen til opgang nr. 12). Indkaldelser udsendes i overensstemmelse hermed. 

 

9.  Vedligeholdelsesprojekt trappeopgange og vinduer – finansiering (CGC) 

Mulighed for finansiering drøftet, der er tale om individuelle banklån, hos Arbejdernes Lands-

bank. Renter vil være fuldt fradragsberettigede i virksomhed eller privat som kapitalindkomst. 

Mulighed vil blive præsenteret ved projektgennemgang, som afholdes december 2012 – forår 

2013. 

 

10. VVS i ejendommen (AM) 

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

 Status vedrørende henvendelse til Odense Vandværk gennemgået (CGC/AM) 

 Forbrug overvåges fremadrettet jf. pkt. 1  

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

 

11. Øvrigt (RK, URJ, AM, Watson, CGC) 

 Der er indhentet tilbud på udskiftning af vinduer og døre i hele ejendommen. Der ar-

bejdes videre med en samlet løsning af forskellige varianter / materiale til ekstraordi-

nær generalforsamling(URJ). Afstemning afholdt. Nærmere informationer om resultat 

følger (URJ) 

 Webrob er kontaktet ang. tilpasning af hjemmeside vedrørende justering af layout.  

(URJ/RK) 

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

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

vedligeholdelsesprojekter (CGC) 

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

 

Næste møde x. december 2012, kl. 20 - 21 


