
Bestyrelsesmøde D. 9/11 – 06 

Hos Morten Sørensen Malurtvej 29 

Bestyrelsen er fuldtallig, 1. suppleanten deltager uden stemmeret. 

 

1. Valg af ordstyrer. 

 LT er valgt som ordstyrer. 
 

2. Godkendelse af referat fra D. 6/9 – 06 

 Referatet er godkendt uden bemærkninger. 
 

3. Gensidig orientering 

LM informerer: 

 Renovering af furerne ved kældernedgangen i vinkelblokken er blevet udført 
D. 18/9 – 06 

 Låsecylinderen i døren ved kældernedgangen i vinkelblokken er blevet 
udskiftet D. 27/10 – 06. 

 Der er udført årlig service på vaskemaskinerne og tørretumbleren D. 6/11 – 
06. 

 Pga. sygdom er den ene af damerne, der stod for trappevasken stoppet, og 
den anden er blevet flyttet til andre opgaver. Der er dog blevet sat en ny 
mand på opgaven. Tidspunktet for trappevask bliver flyttet. LM sætter opslag 
op, når dette er klarlagt. 

 Der har været flere henvendelser fra beboere, om at der flyder med tøj i 
vaskeriet, som ikke bliver afhentet efter vask og tørring. Der skal vises 
hensyn til andre brugere, sørg for at hente tøjet, når det er færdigt for alles 
skyld. Der er sat opslag op om dette i vaskeriet. 

 LM har fået tilbud på at få sat mere belysning op på facaden ved 
vinkelblokken. Tilbuddet lød rimeligt, men da de eksisterende lamper 
muligvis er udgået er det ikke lagt helt fast, hvad løsningen bliver. 

 MS har observeret, at de nye containere til skrald tit blæser væk fra væggen 
og ud i buskene. LM vil få Georg til at tjekke om containerhjulene er låst efter 
tømning. 

 .LT opfordrer beboere, der benytter hjemmesiden til kommunikation med 
bestyrelsen, til at skrive deres mail adresse i beskeden. Det er ikke muligt for 
bestyrelsen at svare direkte fra hjemmesiden.  

 



4. Bestyrelsens sammensætning. 

 LBM fraflytter Ejerforeningen pr. 15/12 – 06, derfor trækker han sig fra 
bestyrelsesarbejdet. HR, der er 1. suppleant, indvilliger i at overtage LBM’s 
plads i bestyrelsen. 

 

5. Nyt vedr. altaner. 

 MS og Helle Kofod har haft et møde med Poul Bobach, som skulle give 
tilbud på opsætning af altaner på vinkelblokken. Der foreligger endnu ikke et 
skriftligt tilbud fra firmaet. 

 

6. Gennemgang/ isolering af loftet i vinkelblokken. 

 JR informerer om, at isoleringen på loftet i vinkelblokken er faldet sammen. 
Han foreslår at få efterisoleret. Der bliver diskuteret forskellige løsninger, 
men der bliver ikke truffet nogen beslutning. Lofterne vil af bestyrelsen, blive 
kontrolleret for fygesne efter behov i løbet af vinteren. 

 

7. Julefrokost. 

 Bestyrelsens årlige julefrokost bliver sat til torsdag d. 30/11 – 06. MS står for 
at arrangere dette.  

 

8. Evt. 

 Der er intet under evt. 
 

9. Dato for næste møde. 

 Bliver udmeldt senere. 
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