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Bestyrelsesmøde søndag den 12. november 2006, Falen 10 2 tv, kl. 14.00 
 

Fremmødte: Ulrik (URJ), Tage (TR) og Freddy (FHP), Administrator: Claus Groth Christoffersen (CGC) 

 

Dagsorden 

 

1. Indkommet post 

a. Gennemgang af kontoudtog for perioden, administrator: kan vi få adgang til kigge med i BG 

bank system vedr. foreningens konti? Der er fundet en løsning, som etableres fremadrettet.  

b. Fugl: administrator – problem er løst, der henvises til den gældende husorden. 

c. Faldstammer i køkken og manglende arbejde - utæthed: administrator, garanti må dække 

mangler. Ingeniør Torben Gamdrup er sat ind i sagen. Vi afventer svar fra Aarsleff, der for-

ventes at dække omkostningerne ved udbedringen af manglerne. 

d. Mangler vedr. hoveddør i opgang nr. 12. Bestyrelsen har vurderet omfanget, der foretages 

ikke umiddelbart yderligere, men situationen vurderes løbende. 

 

 

2. Opfølgning fra sidste informationsskrivelse vedrørende igangværende projekter 

 

 

Prioritering af projekter: 

 

1. Istandsættelse af vinduer mod gaden 

Administrator spørges om der et noget at hente vedr. tidligere mangelfuldt arbejde. Arbejde er ifølge arkitekt 

(fremgår af referat af ekstraordinær generalforsamling vedr. projekt med taget) udført efter arbejdsbeskrivel-

sen. Der er gjort opmærksom på at problemet kunne opstå. Det konkluderes at der ikke kan hentes noget ved 

en erstatningssag. CGC 

 

URJ har kontaktet tømrer vedr. nærmere aftale for det kommende arbejdes udførsel.  Et specificeret tilbud 

indhentes og arbejde udføres i henhold hertil. Ejerforeningens beboere orienteres om nødvendigt før arbej-

dets udførsel. 

 

2. Skriftlig generalforsamling vedr. fordelingstal 

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

samling. 
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Den pågældende ejer der ønsker fordelingstal justeret kontaktes for præcise oplysninger vedr. kvadratmeter-

antal. Tinglyste nøgletal er indhentet fra Tinglysningskontoreret. 

 

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

til resultatet af omfordelingen. URJ  

 

3. Evaluering af viceværtkontrakt, assisterende vicevært 

Der er udarbejdet et udkast til ansættelseskontrakt. Assisterende vicevært ansættes til udførsel af ad hoc op-

gaver. Det er målet at projektbeskrivelser udarbejdes inden opgaver påbegyndes, således omkostninger og 

løn er aftalt på forhånd. URJ sender kontakt til den kommende assisterende vicevært (+ første projekt: fliser 

ved opgang nr. 12).  

 

4. Videre arbejde med projekt ”istandsættelse af opgange” 

Afventer, gennemgås ved kommende bestyrelsesmøder.  

 

5. Arbejdsdage - ejerforeningsdag 

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

ning/fældning af Efeu, rengøring af opgange. 

 

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

tildeles herefter. 

 

6. Reparation af fliser ved opgang nr. 12 

Håndværkere kontaktes herom. URJ (se pkt. 3) 

 

7. Energimærkning, rapport med forslag til besparelser 

Skal offentliggøres på www.falen.dk. URJ. Forslag til besparelser gennemgås ved kommende bestyrelses-

møder. 

 

Skriftlig generalforsamling vedr. koldtvandsmålere forberedes. 

 

8. Trappevask, nyt tilbud 



Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C 

 

 
 

Bestyrelsesmøde - Søndag den 12. november 2006 
 

 Side 3 af 3 

For dårlig kvalitet, manglende sammenhæng mellem pris og ydelse. TR har indhentet et tilbud til sammen-

ligningsgrundlag. Dette tilbud ligger betydeligt over den nuværende udgift. Der indhentes nyt og justeret 

tilbud. 

 

9. Vaskekældre  

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

 

10. Husorden, mht. røg i opgange, dørproblemer 

”Rygning forbudt” skilte er indhentet til ophæng i opgangene FHP.  

 

Husorden holdes løbende opdateret. Gennemgås ved et kommende bestyrelsesmøde.  

 

11. Bestyrlsesforsikring  

Gennemgås ved det kommende bestyrelsesmøde.  

 

12. Næste bestyrelsemøde 

Forslag: 9. december 2006, kl. 14-16, Falen 10 2 tv. 

 

 

Falen, 12. november 2006 

 

 

Ulrik Johansen Tage Rosendal Freddy Have Petersen 

Formand 

 


