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Referat af bestyrelsesmøde hos Lis Mellergaard, Malurtvej 9, 13/1-2009 

 

Til stede: Lis Mellergaard/LM (formand), Morten Buus Sørensen/MS (næstformand), Malene       

                Nielsen/MN (kasserer), Karsten Schaltz/KS (bestyrelsesmedlem), Lene Thomsen/LT  

               (webmaster) og Helle Kofod/HK (1. suppleant). 

 

1. Valg af ordstyrer: 

  LT valgt som ordstyrer. 

    

 

2. Godkendelse af referat fra 27/11-2008: 

  Referatet godkendes uden kommentarer.                            

 

3. Gensidig orientering: 

LM: 

 Der er blevet sat 2 nye vinduer i de 2 tørrerum i vinkelblokken. De gamle vinduer var meget rådne. 

Ventilatoren, som var monteret i det ene af de gamle vinduer, er blevet fjernet. De to nye vinduer er todelte. 

Dvs., at den øverste del af vinduet kan/skal stå i ”hak”, så der konstant er cirkulation i rummene. 

Der er ligeledes udskiftet en råglasrude i vaskeriet, da den gamle var revnet.  

Pris for ovenstående: 14.659 kr. 

 

Der er foretaget det ½ årlige lovpligtige eftersyn på centrifugen i vaskeriet. 

 

Påmindelser: 

Husk venligst at skrive navn og adresse på de ting, I stiller ind i fællesrummet i vinkelblokken. 

 

http://www.malurtvej.dk/


Når du/I parkerer bilen på parkeringspladsen ved vinkelblokken, så husk venligst at trække håndbremsen 

eller sætte bilen i gear, da det flere gange er sket, at en bil ruller ud midt på vejen eller sågar helt ind til 

husmuren. 

Vi gør samtidig opmærksom på, at kun af- og pålæsning langs vinkelblokken er tilladt – ikke parkering! 

Det er ikke muligt at kontakte formanden i tidsrummet: 20. februar – 10. marts pga. ferie. 

Ved behov skal næstformanden kontaktes: 

Morten B. Sørensen, Malurtvej 29 1.th. Tlf. 51 92 04 66 eller via ejerforeningens hjemmeside: 

www.malurtvej.dk 

 

4. Hjemmesiden: 

LT: Undersøger Surftown nærmere og opsiger Mondo A/S pr. 17/3. 

 

5. Dato for generalforsamling: 

23/4-2009.  

Indkomne forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 15/2-2009. 

 

6. Næste bestyrelsesmøde: 

Udmeldes senere. 

 

7. Eventuelt: 

Intet. 

 

 

______________________________                         ______________________________                         ______________________________ 

Lis Mellergaard                                                  Morten Buus Sørensen                                       Malene Nielsen 

 

___________________________                      ___________________________                      

Lene Thomsen                                                   Karsten Schaltz                                                     

 

 

 

 


