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Bestyrelsesmøde onsdag den 15. januar 2014, kl. 20,00 – 21,15, Falen 6. 2.tv. 

Fremmødte: Ulrik (URJ), Rasmus (RK) 

Gæster: ingen 

 

Dagsorden 

1. Administrationskontrakt 

2. Vedligeholdelsesprojekt trappeopgange og vinduer 

3. Øvrige emner 

4. Projektarbejde 

 

1. Administrationskontrakt (RK, URJ) 

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 referat fra møder 

afholdt i 2013. Materiale / tidsplan modtaget fra Stig Hjorth. Møde aftales med arkitekt og ingeniør snarest 

muligt med henblik på at koordinere projektet og fremtidige møder for ejerne og administrator. 

 

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

aftale/mails. 

 

Det forventes at der afholdes informationsmøde og afstemninger om projektet februar og marts 2014. 

Nærmere information herom følger. 

 

3. Øvrige emner 

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

projekter. Afventer gennemgang af kontrakt. 

 

 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 (Watson, AM) 

 Havemand kontaktes om fældning ved førstkommende lejlighed (URJ) 

o Arbejdsdage 2014: 

 Datoer som anført i kalender 2014 (udgangspunkt).  
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 Hjemmesiden (RK) 

o Rasmus laver udkast til opdageret hjemmeside i nyt look. 

 

 10 års eftersyn tag – oversigt over loftet og brugere/ejere – adgang til vinduer. Der arbejdes på en løs-

ningsmodel.  

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

tion videresendt til administrator. 

o Der er indsamlet informationer om evt. skader på loftvinduer. Til trods for tre rundspørgsler har 

ejerforeningen kun modtaget svar fra 22 ejere ud af 50!! 

o Har du/I observeret utætheder omkring tagvindue i loftrum tilhørende din/Jeres lej-

lighed, bedes dette snarest rapporteres til ejerforeningen (falen6-14@hotmail.com). 

Ejerforeningen ønsker Jeres tilbagemelding uanset formulering af tidligere rund-

spørge.  

 

 Cykelrazzia (RK) 

o Rasmus foretager henvendelse til Odense Politi / Hittegodskontor med henblik på afhentning af 

efterladte cykler m.m.  

 

4. Projektarbejde udført siden sidst 

 

 Nytårsrengøring 

o Tak til de fremmødte (5 stk.) ved nytårsrengøringen på Falen 6-14, den 4. januar 2014. Følgen-

de lejligheder var repræsenteret:  

 6 2. tv. ● 10. 2. tv. ● 10. 4. th. ● 12. 4. tv. ● 14. st. tv. 

 

 Opdatering af hjemmeside: referater mv. (URJ) 

 

 Bestyrelsesmøder og besvare henvendelser (AM, RK, URJ) 

 

 Skrive referater bestyrelsesmøder (URJ) 

 

 Projekt trappeopgange/vinduer (URJ) 

o Mødeafholdelse  

o Referater og mails 

o Prøvelejlighed, assistance for arkitekt + besvare henvendelser, mails 

 

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

 

Næste møde onsdag 12. februar 2014, kl. 20 – 21 

mailto:falen6-14@hotmail.com

