
Bestyrelsesmøde	  den	  16.	  september	  2014	  	  
	  

Tilstede:	  Michal,	  Rikke,	  Marianne	  og	  Kristof	  
Referent:	  Kristof	  	  

En	  beboer	  har	  rettet	  henvendelse	  omkring	  bestyrelsens	  beslutning	  om	  installering	  af	  vandmålere	  
og	  om	  hvorvidt	  det	  burde	  besluttes	  på	  en	  generalforsamling.	  Bestyrelsen	  arbejder	  på	  et	  svar	  til	  
vedkommende.	  

Der	  er	  i	  det	  sidste	  stykke	  tid	  observeret	  at	  der	  står	  ting	  og	  flyder	  i	  opgangene.	  Opbevaring	  af	  
genstande/affald	  i	  trappeopgangen	  er	  ikke	  tilladt,	  dog	  må	  dørmåtterne	  godt	  blive	  liggende.	  

Vedr.	  salg	  af	  andel	  har	  en	  beboer	  benyttet	  en	  anden	  vurderingsmand.	  Bestyrelsen	  opfordrer	  til	  at	  
foreningens	  egen	  vurderingsmand	  benyttes.	  Denne	  fremgår	  af	  hjemmesiden.	  

Da	  projektet	  som	  nævnt	  tidligere	  er	  forsinket,	  vil	  de	  opgivne	  datoer	  for	  start	  og	  slut	  i	  opgangene	  
forskydes.	  Entreprenøren	  arbejder	  på	  at	  indhente	  forsinkelsen.	  I	  denne	  forbindelse	  vil	  
entreprenøren	  varsle	  bestyrelsen	  1-‐2	  dage	  før	  at	  de	  starter	  i	  en	  opgang,	  og	  efterfølgende	  vil	  
bestyrelsen	  sætte	  en	  seddel	  op	  i	  opgangen.	  Det	  skal	  bemærkes	  at	  deadline	  for	  nøgleaflevering	  er	  
som	  den	  var	  før,	  ligeledes	  er	  datoer	  for	  gennemgang	  også	  fastholdt.	  

Der	  har	  været	  en	  del	  henvendelser	  på	  de	  armaturer	  som	  er	  indkøbt	  til	  udskiftning.	  Frank	  fra	  Falkon	  
fremsender	  produktblad	  på	  disse.	  	  Årsagen	  til	  dette	  valg	  er	  at	  de	  er	  fundet	  mest	  optimale	  med	  
henblik	  på	  det	  forholdsvis	  lave	  vandtryk	  ejendommen	  kan	  præstere.	  Hvis	  man	  vælger	  et	  andet	  end	  
projektets	  valgte,	  fraskriver	  foreningen	  sig	  ansvaret.	  

Bestyrelsen	  har	  fået	  feedback	  mht.	  en	  ulovlig	  installation.	  Det	  gøres	  klart	  at	  foreningen	  ikke	  
betaler	  for	  lovliggørelse.	  

Der	  er	  observeret	  kakerlakker	  hos	  Hovmestervej	  1,	  1.	  sal.	  Bestyrelsen	  arbejder	  på	  et	  beredskab	  

Bestyrelsen	  arbejder	  forsat	  på	  en	  reception	  til	  Leif.	  Dato	  er	  den	  fredag	  d.	  26/9-‐2014	  fra	  14-‐16	  i	  
ejendomskontoret.	  

	  	  	  Bestyrelsen	  


