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Bestyrelsesmøde søndag den 4. november 2007, Fælledvej 1, 15,30 

 

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

 

Dagsorden 

 

1. Indkommet post 

a. Parkeringspladser, drøftet, må fremsættes ved kommende generalforsamling 

b. Trappevask opgang nr. 6, mangler. Rengøringsbureau underrettes. TR 

c. To henvendelser vedr. opsætning af vaskemaskine i vaskekælder. Der er i sin tid 

opsat vandledning til brug for installation af vaskemaskiner. Udgift til VVS- og 

elinstallation fra hhv. den fælles vandledning ned til maskinen og el fra eltavlen 

til den pågældende lejlighed, som ønsker en maskine opsat, afholdes af den på-

gældende ejer. Relevante håndværkere med kendskab til foreningens netværk 

finde på www.falen.dk – leksikon – håndværkerliste. Afløbsrør skal opsættes un-

der hensyn til rummets indretning, dvs. ledning/rør skal opsættes så de ikke er 

til gene for færdslen i det pågældende vaskerum. 

d. Støjklage, der henvises til foreningens husorden herom. 

 

2. Opfølgning fra sidste informationsskrivelse vedrørende igangværende projek-

ter 

 

Prioritering af projekter: 

 

0. Godkendelse af referat fra generalforsamling 27/10 2007 

 

Det udarbejdede referat for den afholdt generalforsamling blev godkendt. Referatet bliver ud-

sendt til samtlige ejere indenfor den nærmeste fremtid. 

 

1. Opsætning af vandmålere på koldt vand 

 

Som opfølgning på generalforsamlingsbeslutning af 24. september 2005, er der taget initiati-

ver til opsætning af koldtvandsmålere. Målet er at der fra 1. januar 2008 årligt afregnes for 

forbrug af koldt vand i hver lejlighed. Nærmere information herom følger. FHP, URJ 
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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. 

 

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 bestyrel-

sen, 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..  

 

7. Næste bestyrelsesmøde 

Forslag: lørdag 1. december 2007, kl. 14-16, Falen 10 2 tv, kl. 14-16. 

 

Falen, 5. november 2007 

 

 

Ulrik Johansen Tage Rosendal Freddy Have Petersen 

Formand 


