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Bestyrelsesmøde onsdag den 19. november 2014, kl. 20,30 – 21,15, Falen 6 2 tv. 

Fremmødte: Rasmus (RK), Anders (AM), Ulrik (URJ) 

Gæster: ingen 

 

Dagsorden 

1. Vedligeholdelsesprojekt trappeopgange og vinduer 

2. Øvrige emner 

3. Projektarbejde 

 

1.  Vedligeholdelsesprojekt trappeopgange og vinduer 

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

løbende herom på foreningens hjemmeside og pr. mail til ejerne samt direkte fra håndværkerne.  

 

2. Øvrige emner 

 Administrationskontrakt (RK, URJ): Ny administrationskontrakt i udkast modtaget til gennemgang. Af-

venter. 

 

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

projekter. Ok, modtaget for Q3 2014.  

 

 Fliser og efeu ved affaldsspande. Lægning fliser ved affaldsspande og fjernelse af efeu foretaget. (AM) 

Arbejde godkendt.  

 

Ejerforeningen indhenter tilbud på fældning af det store birketræ i haven. 

 

 Arbejdsdage (URJ):  

Status for tilmelding og fordeling mellem offentliggjorte arbejdsdage kan ses på www.falen.dk under 

”projekter”. Administrator igangsættes med opkrævning af gebyr for manglende fremmøde / deltagelse i 

årets arbejdsdage. 

 

Indkaldelse til arbejdsdage i 2015 forberedes. Efterfølgende projekter påtænkes gennemført: 

 

o Nytårsrengøring / forårsrengøring på fællesarealer 

o Maling af gavl til Falen nr. 4, lift lejes billigt, maler er kontaktet for instrukser og materialer er 

indkøbt. 

o Reparation af hegn i gård / udskiftning af hegn / maling af nyt hegn 

o Reparation af tag på cykelskur ved grillområde 

o Maling nyt cykelskur 

o Maling af oppudsede vægge i gården 

http://www.falen.dk/


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

 

Side 2 af 2 
 

o Fjernelse af gammel metalport til fordel for opsætning af ny (efter projektet) 

 

 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.  

o Der er foretaget undersøgelse af utætheder ved tagvinduer placeret i loftrum. Undersøgelsen er 

igangværende. Pt. har ca. 80% svaret. (URJ). 

o Arkitekt kontakts når status foreligger. Der fastsættes dato inden for korter fremtid hvor taget 

besigtiges/repareres af arkitekt/håndværkere. Yderligere information om dato følger. (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. Vi har fået nøglen til butikken og 

leder efter mulige lejere af lokalerne. Vi har ikke fundet lejer til lokalet endnu. 

o Det gamle bestyrelseslokale er taget i brug som tørrerum for beboerne i opgang nr. 12. 

o Kælderlokaler til butikken påtænkes delvist anvendt til tørrerum i tilknytning til vaskerum for be-

boer i opgang nr. 6 og 8.  

 

4. Projektarbejde udført siden sidst 

 

 Arbejdsdage 2014 

Tilmeldingsliste ajourført, som tilgængelig på www.falen.dk (URJ).  

 

 Opdatering af hjemmeside: referater mv. (URJ) 

 

 Abonnementsfornyelse vedrørende hjemmeside (URJ) 

 

 Undersøgelser angående utætheder omkring loftvinduer (URJ) 

 

 Bestyrelsesmøder og besvare henvendelser (AM, RK, URJ) 

 

 Skrive referater bestyrelsesmøder (URJ) 

 

 Ekstraordinære generalforsamlinger angående projektet (URJ, RK, AM) 

o Mødeafholdelse med Jela Invest. 

o Skrivning af indkaldelse mv. og mails samt upload på foreningens hjemmeside 

o Omfattende korrespondance 

 

Næste møde xx december 2014, kl. 20 – 21 
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