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

 

 
 

Bestyrelsesmøde –  Lørdag den 12. maj 2007 
 

 Side 1 af 2 

Bestyrelsesmøde lørdag den 12. maj 2007, Falen 10 2 tv, kl. 14.00  

 

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

 

Dagsorden 

 

1. Indkommet post 

a. Henvendelse vedr. møbel på loftet. Behandlet af administrator. 

b. Rente nedsat på kassekredit. 

 

2. Opfølgning fra sidste informationsskrivelse vedrørende igangværende 

projekter 

 

Prioritering af projekter: 

 

1. Istandsættelse af vinduer mod gaden 

Ejerforeningens beboere orienteres før arbejdets udførsel i 2007. URJ kontakter Redtz for 

status. 

 

2. Opsætning af vandmålere på koldt vand 

Pris overslag for total udskiftning er indhentet og gennemgået. Der er indhentet tilbud fra øvrig 

udbyder.  FHP.  

 

Brunata indsamler information til at afdække antal installerede koldtvandsmålere. 

 

 

3. Videre arbejde med projekt ”istandsættelse af opgange” 

Foreslået løst i projektgruppe.  

 

ALLE ER VELKOMNE – KOM GERNE MED FORSLAG 

 

Bestyrelsen er indforstået med at istandsættelsen kan foretages opgang for opgang. 

Løsningsforslag skal godkendes af bestyrelsen inden det praktiske arbejde udføres.  

 

URJ står for istandsættelse af areal i opgang nr. 10. Arbejde udføres i juli 2007. 
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4. Arbejdsdage - ejerforeningsdag 

Forslag til kommende arbejdsdage: Jord på plænen for at gøre denne blødere, sten på 

gårdsplads, trimning/fældning af Efeu, rengøring af opgange. 

 

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

bestyrelsen, og midler tildeles herefter. 

 

5. Skriftlig generalforsamling vedr. fordelingstal 

Der er udarbejdet forslag til nye fordelingstal, der danner grundlag for den kommende 

skriftlige generalforsamling. 

 

Der arbejdes videre med yderligere beregning. Der udformes efterfølgende en forespørgsel 

vedr. holdningen til resultatet af omfordelingen. URJ  

 

6. Vaskekældre  

Bestyrelsen følger løbende udviklingen, der arbejdes på en fælles løsning mht. afløb mv. Der 

arbejdes endvidere på udvidelse af tørrearealer i kældrene. 

 

7. Bestyrelsesforsikring  

Gennemgås ved det kommende bestyrelsesmøde med administrator..  

 

8.  Rengøring af affalds containere 

Rengøring af affalds containere drøftet. 

 

8. Næste bestyrelsemøde 

Forslag: lørdag 9. juni 2007, kl. 14-16, Falen 10 2 tv 

 

Falen, 12. maj 2007 

 

 

Ulrik Johansen Tage Rosendal Freddy Have Petersen 

Formand 


