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Bestyrelsesmøde onsdag den 19. februar 2015, kl. 20,00 – 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.  

 

Udluftning er vigtig!! 

Afledt af ejendommens konstruktion med badeværelse i midten af lejligheden er det vigtigt at understregne 

at regelmæssig udluftning – særligt efter bad – skal foretages for at undgå fugtproblemer. Se ejerforenin-

gens hjemmeside -> leksikon for øvrig information herom. Gennem tiden er der rapporteret om tilfælde af 

fugtproblemer. Disse har typisk været bestemt af beboernes adfærd ifølge foreningens ingeniør.  

 

Kommende projektfase -> udskiftning af døre til lejlighederne 

Tømmerfirmaet Jesper Dyreborg forventes medio marts 2015 at påbegynde udskiftning af døre til lejlighe-

derne. Det forventes at kun én lejlighed kan nås pr. dag, hvorfor projektdelen vil strække sig mindst to må-

neder. Jesper Dyreborg forventes snarest at ville udsende informationsskrivelse og tidsplan herfor. 

 

Valg af lås - Stuelejligheder 

Fra en ejer i ejerforeningen er kommet et godt råd angående valg af låse i stuelejlighederne. Det anbefales 

af sikkerhedsmæssige årsager at man vælger en lås med nøglehul på begge sider af døren.  

 

Ønsker man dette skal man som ejer kontakte Tømmerfirmaet Jesper Dyreborg og orientere herom. 

 

Det skal i samme forbindelse nævnes at der ikke har været meldt om indbrud i ejendommens stueetager i 

mange mange år.  

 

Eftersyn på opsatte vinduer og altandøre 

I forbindelse med udskiftning af døre til lejlighederne, vil tømmerfirmaet Jesper Dyreborg gennemgå opsatte 

vinduer og altandøre for fejl og evt. mangler, herunder vil der blive foretaget smøring af hængsler. 
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Som ejer af lejlighed hvor der er foretaget udskiftning af vinduer og altandør, kan man derfor med fordel 

have en ”mangelliste” klar til Jesper Dyreborg.  

 

 

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. Afventer Q4 2015. 

 

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

Arbejde godkendt. Dog skal der rettes lide på et par fliser. 

 

Ejerforeningen indhenter tilbud på fældning af det store birketræ i haven, der nu er fældet. Efter hånd-

værkere har været for at udskifte kældervinduer til gården, vil der blive igangsat en forskønnelse af ha-

ven og græsplænen. Alle er velkomne til at komme med forslag hertil. 

 

 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 og udsendes.  

 

 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.  

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. 

o Sagen er igangværende og vi forventer snarlig afklaring / handling fra de ansvarlige (arkitekt og 

byggeherre). 

 

 Altaner – Der tages tilløb til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling angående ejendommens alta-

ner. Der henvises til øvrige skrivelse og referater tilgængelig på foreningens hjemmeside. 

http://www.falen.dk/
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4. Projektarbejde udført siden sidst 

 

 Arbejdsdage 2015 

Indkaldelser er udarbejdet og udsendt/omdelt, som tilgængelig på www.falen.dk (URJ).  

 

 Opdatering af hjemmeside: referater mv. (URJ) 

 

 

 Undersøgelser angående utætheder omkring loftvinduer og korrespondance med arkitekt herom (URJ) 

 

 Bestyrelsesmøder og besvare henvendelser (AM, RK, URJ) 

 

 Skrive referater bestyrelsesmøder (URJ) 

 

 

Næste møde 11 marts 2015, kl. 20 – 21 

 

http://www.falen.dk/

