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Referat af bestyrelsesmøde d. 22/5-2008 hos Helle Kofod, Malurtvej 27, 2.th 

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 referent og ordstyrer: 

 KS valgt som referent 

 MS valgt som ordstyrer     

 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 6/3-2008: Referatet godkendes. 

                                   

3. Gensidig orientering: 

LM: 

Vaskeriet 
Der er foretaget serviceeftersyn på alle maskiner. Vaskemaskine nr. 2 er ligeledes blevet repareret. 

Der er indkøbt en ekstra vasketøjskurv på hjul. Kurvene skal blive i vaskeriet. 

Pris i alt: 11.000 kr. 

Brugere af vaskeriet opfordres til at behandle maskinerne med omhu: 

- Lad være med at overfylde maskinerne. 
- Husk at tømme lommerne inden vask. 
- Brug vaskepose til f.eks. nylonstrømper og bøjle-bh’er. 
 

Der er tre vinduesglas i vinkelblokken, der er revnet (ved vaskeriet og tørrerummet ). 

Glarmesteren er bestilt til at udskifte disse. 

Efterregulering af fællesudgifterne vil finde sted pr. 1/6-08. 

De nye beløb fremgår af Budget 2008. 

Altankontoen 
Restbeløbet på 629.000 blev betalt d. 30/4-08. 

Kontoen er nu gjort op og lukket. 

Renter pr. 31/12 07:  4953,31 kr. 
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Renter pr. 20/5 08  :  6306,56 kr. 

Renter i alt               : 11259,87 kr. 

Beløbet vil blive delt blandt 24 ejere (469,16 kr. til hver). 

Det er aftalt med SPAR NORD BOLIG, at beløbet vil blive modregnet i fællesudgifterne pr. 1/7-08. 

Vi har modtaget en Ibrugtagningstilladelse til altanerne fra Teknik og Miljøforvaltningen, så der 

er kun at ønske jer tillykke med de flotte altaner! 

 

Bestyrelsen har lavet en ansøgning til ejerlavet vedr. flisebelægningen ud for nr. 25, 27 og 29. 

Bestyrelsen holder ingen møder i juni og juli mdr. 

Rigtig god sommer til alle! 

 
4. Oprydning i vinkelblokken: 

Bestyrelsen beslutter lørdag d. 13/9-2008. Personlig meddelelse med nærmere detaljer omdeles 

senere. 

 

5. Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 19/8-2008 kl. 17. 

 

6. Evt.: 

Ejerforeningens hjemmeside blev drøftet.  Bestyrelsen vil arbejde videre med dette. 

 

 

______________________________                         ______________________________                         ______________________________ 

Lis Mellergaard                                                  Morten Buus Sørensen                                       Malene Nielsen 

 

___________________________                      ___________________________                      

Lene Thomsen                                                    Karsten Schaltz                                                     

 


