
REFERAT 
  

EJERFORENINGEN FALEN 6 – 14 
BESTYRELSESMØDE  

Søndag 5. marts 2006 kl. 15.00 
 
 

Deltagere:  
Ulrik Johansen (URJ) 
Tage Rosendal (TR) 
  
Gæster 
Egon Hansen (EH) 
  

1)    Modtaget post mv.  
  

Husdyr: Ejerforeningen har modtaget klage over husdyr. Bestyrelsen henviser til den 
gældende husorden for ejerforeningen. Der rettes henvendelse til de involverede parter. 
  
Uddrag af husorden § 20: Enhver beboer eller gæst i ejendommen er pligtig til at 
overholde denne husorden, da man automatisk bliver en del af foreningen når man opholder 
sig i ejendommen eller på udenoms arealerne. 
  
Uddrag af husorden § 20: Husdyr - Med mindre andet særskilt vedtages, er det IKKE 
tilladt at holde husdyr. Hvis det særskilt bestemmes, at der i en opgang må holdes husdyr, 
skal samtlige andre ejere i samme opgang, skriftlig tilkendegive at de accepterer et husdyr. 
Ansøgning vedlagt de skriftlige accepter sendes til bestyrelsen til endelig afgørelse. 
  

2)    Budgetting (URJ) 
  

Bestyrelsen arbejder på udarbejdelse af en budgetopfølgningsproces, så der kan følges med 
i hvor mange penge, der er brugt af det gældende budget.  
  
Gennem processen overvåges foreningens udgifter. Det blev aftalt at bestyrelsen kontakter 
administrator for en specifikation / opdeling af det faste månedlige administrationshonorar. 
Formålet hermed er synliggøre områder, som den nuværende bestyrelse kunne tænkes at 
varetage, og derigennem spare foreningen penge.  

  

3)    Renovation af køkkenfaldstammer  
  
I den forgangne periode er der fulgt op på kendte skader afledt af renovationen.  
Huller i kælderloft er repareret.  
  
Ejerforeningen mangler svar fra Per Aarsleff A/S vedr. underskrifter på 
afleveringsforretning. Ejerforeningens ingeniør Torben Gamdrup kontaktes herom. Torben 
Gamdrup spørges tillige om hvad vi i ejerforeningen kan gøre som vedligeholdende indsats 
for at maksimere de nye faldstammers levetid. 
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Endvidere kontaktes administrator vedr. øvrige kendte mangler for en status. 
  

4)    Ekstraordinær skriftlig generalforsamling – vandmålere (CGC) 
  
Udskudt, afventer svar fra Brunata og administrator mht. anvendelige målere. 
  
Prioriteres i forhold til svar herfra. 

5)    Cykler 
  
Gennem tiden opsamler vi i ejerforeningen tilsyneladende herreløse cykler. Der planlægges 
gennemført en såkaldt cykel razzia til foråret/sommeren.  

6)    Bestyrelsens projektliste 
  

•         Vaskekældere, renovation (URJ):  
Der udarbejdes en plan for gennemførsel af renovation af vaskekældre. Arbejdet 
omfatter nedbrydning af betonvaske, reparation af murværk mv. Arbejdet vil ske inden 
for det eksisterende budgets vedligeholdelsesmidler. 
  
Der er indhentet billeder til brug for projekteringen. Projektet er indtil videre sat på hold, 
da opsætning af vandmålere prioriteres højere. 

  
  

•         Lukning port til baggården (EH) 
Dørene til bagtrapperne er af forsikringsmæssige årsager ikke monteret med smæklås. 
Årsag hertil afklares hos administrator. 
  
Egon efterser løbende om alle håndtag og låsemekanismer virker tilfredsstillende. 

•         Udskiftning af varmeventiler på loftet (Falen 12, 2. to.) (URJ) 
Bestyrelsen kontakter relevante håndværkere for iværksættelse af undersøgelse heraf. 
Varmeventiler på loftet undersøges og søges udskiftet i ht. resultatet af disse 
undersøgelser.  

  
•         Renovation af fortrapper 

Bestyrelsen arbejder på indhentning af prisoverslag på renoveringen. Der tages kontakt 
til et beregner firma. Tilbud ventes præsenteret på den kommende generalforsamling, 
idet det vurderes at være tale om en større omkostning for ejerforeningen. 

  
•         Vinduer i gårdsiden og altaner (URJ) 

Ejerforeningens ingeniør kontaktes for en status vedr. disse.  
  

  
•         Arbejdsdag 

Der forventes gennemført en eller flere arbejdsdage i den kommende sommer, på 
projektlisten står: 
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-         kalkning og maling af kældre 
-         oprydning på loftet og i viceværtens lagerrum 
  

  
  
Odense 5. marts 2006 
  
  
  
Ulrik Johansen                Tage Rosendal 
Formand                                         
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