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Bestyrelsesmøde lørdag den 7. juli 2008, Fælledvej 1, 15,00-17,00 

 

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

Administrator: Claus (CGC) www.gramejendom.dk 

 

Dagsorden 

 

1. Indkommet post 

a. Gennemgang af kontoudtog for perioden. Ok, spørgsmål rettet til administrator. 

b. Skjult rør skade ved opgang nr. 14, undersøgt af fagfolk primo uge 28. TR for-

sikringsanmelder. 

c. Henvendelse vedr. ombygning af køkken. Behandlet, ok CGC 

d. Henvendelse vedr. opsætning af parasoller. Behandlet, ok. Der indkøbes 2 para-

soller, der opstilles på grillområdet.  

 

2. Opfølgning fra sidste informationsskrivelse vedrørende igangværende projek-

ter - Prioritering af projekter: 

 

a. Status vedr. opsætning af vandmålere på koldt vand 

b. Vicevært, stilling nedlægges (VIGTIG information til udlejere) 

c. Generalforsamling 2007/08 

d. Information om havedage 

e. Opsætning af dørtelefoner 

f. Forsikring  

g. Næste bestyrelsesmøde 

 

 

1. Status vedr. opsætning af vandmålere på koldt vand 

Status for gennemførsel af projekt med montering af manglende koldtvandsmålere: 

 

Der er monteret koldtvandsmålere i alle lejligheder. Ejerforeningsbidrag er reduceret mod at 

der månedligt opkræves et aconto beløb som betaling for forbrug af koldt vand. Forbrugsregn-

skab udarbejdes i januar/februar 2009 hvorefter restancer udlignes gennem opkræv-

ning/udbetaling. Administrator varetager sidstnævnte opgave. 
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2. Vicevært, stilling nedlægges 

Vor vicevært Egon Hansen, har efter længere tids sygdom valgt at opsige jobbet som vicevært 

i ejerforeningen. Bestyrelsen takker Egon for hans store indsats for foreningen og ønsker ham 

god bedring.  

 

Stillingen som vicevært nedlægges samtidigt med Egons fratræden. Ejerforeningen ansætter 

fremadrettet en praktisk assistent til at udføre en række klart definerede opgaver svarede til 

de opgaver der fremgik af Egons kontrakt.  

 

Ved denne anledning skal det understreges at den kommende assistent IKKE vil komme til at 

fungere som alt-mulig-mand. Alle henvendelser fra lejere SKAL som hidtil først og frem-

mest rettes til udlejer. Udlejere har pligt til at informere sine lejere herom. 

 

Bestyrelsen har midlertidig løsning på plads men vil over sommeren søge efter permanent af-

løser for Egon. 

 

3. Generalforsamling 2007/08 

Punkter inden generalforsamling: - gennemgang af regnskabsudkast på næste bestyrelsesmø-

de, regnskab forventes at kunne ligge klart i starten af september. CGC kommenter gerne. 

 

Øvrige punkter til generalforsamling: fremtidig finansiering af foreningen, der betales hvert år 

50 tkr. i renteudgifter som INGEN har nytte af.  

 

Opsætning af postkasseanlæg i 2008/09. URJ 

 

4. Information om havedage 

Der er afholdt kombineret arbejds- og havedag i ejerforeningen. Bestyrelsen takker de frem-

mødte for deres engagement. Opgaver der blev udført omfatter: 

 

- kraftig trimning af efeu 

- reparation af gelænder 

- maling af port 

- reparation af trappetrin ved opgang nr. 12 

- rensning af havemøbler 

- kalkning og maling i kælder 

- bortskaffelse af henstillede effekter 
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I løbet af sommeren 2008 følges op på de ovenfor nævnte områder. Invitationer til sommerak-

tiviteter er omdelt, alle er som altid velkomne til at deltage. 

 

5. Opsætning af dørtelefoner 

Dørtelefon ved opgang nr. 12 er udskriftet til ny model. 

 

Der indhentes tilbud på udskiftning af resterende dørtelefoner og eftersyn. FHP 

 

6. Forsikring  

Opsætning af smæklåse på bagdøre undersøges i forhold til gældende police. TR 

 

7. Næste bestyrelsesmøde 

Forslag: onsdag 6. august 2008, kl. 10,00, Fælledvej 1. 

 

Falen, 8. juli 2008 

 

Ulrik Johansen Tage Rosendal Freddy Have Petersen 

Formand 
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