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Bestyrelsesmøde lørdag den 1. december 2007, Fælledvej 1, 14,00 

 

Fremmødte: Ulrik (URJ), Tage (TR) og Freddy (FHP) 

 

Dagsorden 

 

1. Indkommet post 

a. Lønadministration, henvendelse fra administrator, behandlet. 

b. Henvendelse vedr. vandmåler, behandlet. 

c. Henvendelse vedr. forsikring, behandlet. TR går videre med spørgsmål. 

d. Gennemgang af kontoudtog for oktober 2007 (november afventer) CGC 

 

2. Opfølgning fra sidste informationsskrivelse vedrørende igangværende 

projekter 

 

Prioritering af projekter: 

 

1. Opsætning af vandmålere på koldt vand 

Gennemførsel af arbejdet med montering af manglende koldtvandsmålere blev drøftet. 

Gennemgangen omfattede følgende punkter: 

 

a) Gennemgang af opkrævningsplan, udarbejdet oversigt blev gennemgået af URJ 

b) Status målerfirma, FHP fremlagde resultat af henvendelse til Odense energi: det vil 

ikke være muligt at foretage aflæsning/indberetning som med eksempelvis el-forbrug. 

Aflæsning skal foretages gennem Brunata. 

c) Underrette administrator om opkrævningsplan, URJ har underrettet administrator. 

d) Kontakt til VVS, URJ har kontakt til VVS-leverandør. Der aftales nærmere omkring 

præcise dage hvorpå gennemgang og montering af koldtvandsmålere vil foregå. 

e) Status, vaskemaskiner i kælderen, ALLE VASKEMASKINER TILKOBLET 

FORENINGENS NETVÆRK UDEN FOR LEJLIGHEDERNE SKAL TIL BRUG FOR 

KORREKT AFLÆSNING VÆRE PÅFØRT ET LEJLIGHEDSNUMMER SENEST 1. 

JANUAR 2008. 

f) Detaljeret informationsskrivelse om forløb udarbejdes til udsendelse. 

Opkrævningsplan/oversigt over nedsættelse af ejerforeningsbidrag ledsager denne 

skrivelse. 

g) Nøgleordning, vicevært 
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2. Kontrakt med assisterende vicevært 

Afklares ved kommende bestyrelsesmøder. 

 

3. Videre arbejde med projekt ”istandsættelse af opgange” 

Afklares ved kommende bestyrelsesmøder. Arkitekt forventes inddraget ved udarbejdelse af 

konkrete forslag til projektet. FHP kontakter arkitekt for prisoverslag. 

 

4. Arbejdsdage - ejerforeningsdag 

Forslag til kommende arbejdsdage: trimning/fældning af Efeu, rengøring af opgange. 

 

Havemand er kontaktet til udjævning/forbedring af græsplænen. Samme havemand levere 

granit skaver til parkeringspladsen. 

 

Ønsker folk at varetage projekter i ejendommen, kan projektbeskrivelse afleveres til 

bestyrelsen, og midler tildeles herefter. 

 

5. Vaskekældre + trappetrin + dørskilte + øvrigt 

Udvidelse af tørrearealer i kældrene. Afventer 

Reparation af trappetrin. Afventer 

Opsætning af ens dørskilte og reparation af dørtelefoner. Afventer 

Ekstraordinær generalforsamling vedr. vedtægter. Der manglede én stemme for vedtagelse. 

Afventer. 

 

6. Bestyrelsesforsikring  

Gennemgås ved det kommende bestyrelsesmøde med administrator.. Afventer. 

 

7. Næste bestyrelsesmøde 

Forslag: søndag 6. Januar 2008, kl. 16, Falen 10 2 tv. 

 

Falen, 1. december 2007 

 

Ulrik Johansen Tage Rosendal Freddy Have Petersen 

Formand 


