
Bestyrelsesmøde 6/9 – 06 

Hos John Rosenmeyer Malurtvej 23 

LT har meldt afbud, ellers er bestyrelsen fuldtallig, 1. suppleanten  
 deltager i mødet uden stemmeret. 

 

1. Valg af ordstyrer. 

 MS er valgt som ordstyrer. 

 

2. Godkendelse af referat fra d. 1/6 – 06 

 Der bliver spurgt efter, om hele ejerlauget har fået besked mht. reglerne for storskrald, 

da der stadig bliver sat skrald ud før end kommunen tillader. LM oplyser, at alle 

ejerforeninger er informeret. Efter denne kommentar er referatet godkendt. 

 

3. Gensidig orientering 

 JR har haft problemer med det varme vand. VVS-firmaet har været ude og besigtige 

problemet, og det blev konstateret, at cirkulationspumpen var defekt. Der er blevet 

bestilt en ny, som efterfølgende vil blive monteret. 

 

 Bestyrelsen takker Ole Ejersted fra nr. 25, for hjælp med etablering af pladsen til 

affaldscontainerne for enden af vinkelblokken. 

 

 Bestyrelsen gør opmærksom på, at det er forbudt at parkere på fliserne, foran 

indgangene til vinkelblokken og rækkehusene. Dette er brandveje og skal holdes fri. 

Af- og pålæsning er dog tilladt. 

 

 LM har aftalt med en murer, at skaderne på murene ved kældernedgangen i 

vinkelblokken bliver repareret. Der er ligeledes en væg, der skal pudses op. 

 

4. Altaner til vinkelblokken 

 Efter flere henvendelser fra beboerne i vinkelblokken, har bestyrelsen besluttet at 

nedsætte et udvalg, som består af: MS, LBM og HR. Helle Kofod har ved en tidligere 

lejlighed tilbudt sin hjælp. Hun vil derfor blive kontaktet af udvalget. Udvalget vil 

begynde at undersøge mulighederne, løsninger og priser. Der vil løbende blive fulgt op 

på dette emne i løbet af efterår og vinter. 

 

5. Evt. 

 LBM klager over sikringsrummet i kælderen under nr. 29. Der ligger en del træaffald, 

som der ikke er nogen der kender noget til. MS og HR tager ansvar for, at det bliver 

fjernet. 



 

6. Dato for næste møde. 

 Mødet afholdes næste gang hos MS, dato bliver udmeldt senere. 
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