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Bestyrelsesmøde onsdag den 14. maj 2014, kl. 20,00 – 21,15, bestyrelseslokalet. 

Fremmødte: Ulrik (URJ), Anders (AM) 

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. Der henvises til referat fra møder afholdt i 2013 og 2014.  

 

Det forventes at der snarest afholdes informationsmøde og afstemninger om projektet. Nærmere informati-

on herom følger. 

 

3. Øvrige emner 

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

projekter. Afventer gennemgang af kontrakt. 

 

 Fliser og efeu ved affaldsspande. Tilbud modtaget fra Watson haveservice på lægning fliser og fjernelse 

af efeu. Tilbud accepteret (AM) 

 

 Pudsning af murværk ved affaldsspande: efter fliser er lagt kontaktes murer hvorfra tilbud er modtaget 

(og accepteret efterår 2013) for pudsning / reparation af murværk ved affaldsbeholdere. (URJ) 

 

 Arbejdsdage (URJ):  

Indkaldelse til arbejdsdage i 2014 er udsendt og ejere har tilmeldt sig. Status for tilmelding og fordeling 

mellem offentliggjorte arbejdsdage kan ses på www.falen.dk under ”projekter”. 

 

 Hjemmesiden (RK) 

o Rasmus laver udkast til opdageret hjemmeside i nyt look. Afventer. 

 

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

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

tion videresendt til administrator. Der er indsamlet informationer om evt. skader på loftvinduer. 

Arkitekt kontaktes for status (URJ). 

 

 Ekstraordinær generalforsamling:  

o På den afholdte ekstraordinære generalforsamling, var der flertal for at leje butikslokalerne. Der 

henvises til referat herfra, som er tilgængelig på www.falen.dk. 

o Det gamle bestyrelseslokale og kælderlokaler til butikken påtænkes anvendt til tørrerum i til-

knytning til vaskerum. Alternativt udlejet. Butikslokaler påtænkes videreudlejet for at minimere 

nettoudgiften for ejerforeningen vedrørende lokalerne.  

 

 Cykelrazzia  

o Afvikles maj/juni 2014 som planlagt. 

 

4. Projektarbejde udført siden sidst 

 

 Arbejdsdage 2014 

Invitationer udsendt og svar modtaget. Diverse eenvendelser besvaret. Tilmeldingsliste udarbejdet, som 

tilgængelig på www.falen.dk (URJ) 

 

 Opdatering af hjemmeside: referater mv. (URJ) 

 

 Bestyrelsesmøder og besvare henvendelser (AM, RK, URJ) 

 

 Skrive referater bestyrelsesmøder (URJ) 

 

 Projekt trappeopgange/vinduer (URJ) 

o Mødeafholdelse med Jela og med tømremester 

o Skrivning af referater og mails samt upload på foreningens hjemmeside 

o Prøvelejlighed, assistance for arkitekt + besvare henvendelser, mails 

 

 Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling angående leje af butikslokaler (URJ) 

o Mødeafholdelse 

o Skrivning af referater og mails samt upload på foreningens hjemmeside 

 

 Cykelskur – opsætning af tag (AM) 

 

 Cykelrazzia (URJ) 

o Kontakt til Odense Hittegodskontor mht. afhentning af cykler 

o Afholdelse af ny cykelrazzia maj 2014 

 

Næste møde onsdag 11. juni 2014, kl. 20 – 21 
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