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Bestyrelsesmøde onsdag den 6. august 2008, Fælledvej 1, 14,00-16,00 

 

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, behandlet. 

b. Skjult rør skade ved opgang nr. 14, undersøgt af fagfolk. TR forsikringsanmelder 

når skadesrapport er modtaget. TR retter henvendelse til Slamson. 

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

d. Underskrift af fuldmagt fra bankforbindelse. Behandlet, ok CGC 

 

2. Opfølgning fra sidste informationsskrivelse vedrørende igangværende projek-

ter - Prioritering af projekter: 

 

a. Ejendomsassistent 

b. Generalforsamling 2007/08 

c. Information om havedage/cykelrazzia 

d. Opsætning af dørtelefoner 

e. Forsikring  

f. Postkasseanlæg 

g. Næste bestyrelsesmøde 

 

A. Ejendomsassistent, jobopslag 

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.  

 

Ejerforeningen ansætter fremadrettet en praktisk assistent til at udføre en række klart define-

rede 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 for alle og enhver. Alle henvendelser fra lejere SKAL først og 

fremmest rettes til udlejer. Udlejere har pligt til at informere sine lejere herom. 
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Jobopslag er omdelt i ejendommen 6. August 2008 og udsendes pr. post af administrator til 

ejere der ikke bor på adressen. CGC. Endvidere sendt til offentliggørelse på www.falen.dk. 

 

B. Generalforsamling 2007/08 

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

de herunder udarbejdelse af beretning for 2007/08. Udkast fremsendes til administrator. URJ 

 

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

50 tkr. i renteudgifter som INGEN har nytte af.  

 

C. Information om havedage/cykelrazzia 

Som en del af den netop afholdte havedag i ejerforeningen, er der foretaget cykelrazzia i går-

den. Målet har været fjernelse af efterladte cykler. Der henvises til omdelt informationsskrivel-

se.  Uafhentede cykler fjernes mandag den 15. September 2008 

 

D. Opsætning af dørtelefoner 

Der er indhentet tilbud på udskiftning af resterende dørtelefoner og eftersyn. Afventer. FHP 

 

E. Forsikring  

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

 

F. Opsætning af postkasseanlæg i 2008/09. 

Afventer. 

 

G. Næste bestyrelsesmøde 

Forslag: søndag 24. august 2008, kl. 14,00, Falen 10. 

 

Falen, 7. August 2008 

 

Ulrik Johansen Tage Rosendal Freddy Have Petersen 

Formand 


