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Referat af bestyrelsesmøde i ejerforeningen Laugsgaarden tirsdag d. 12. februar 2008

Tilstede: Dorthe Strube, Christina Hasseriis, Ilsabe Lampe og Mikkel Vestergaard Olesen

Vicevært: 
Der vil blive sendt et brev rundt til hver enkelt beboer angående afskedigelsen af viceværten. Christina 
skriver et brev og videresender dette til Datea, efter bestyrelsen har set det. Desuden snakkede vi om 
Lund-gruppen som skal overtage midlertidigt efter Torben. Vi skal dog have fremskaffet tilbud fra 
andre firmaer, for at sammenligne priser. Desuden skal vi på næste bestyrelsesmøde have udfærdiget en 
liste med gøremål for et kommende viceværtsfirma for at få det mest realistiske bud. 

Opsætning af HFI/HPFI relæ: 
Der blev snakket om opsætning af HFI/HPFI relæ’er i lejlighederne. Det blev besluttet at det er op til 
de enkelte beboere at sørge for at opsætte disse, da vi jo trods alt er beboer i ejerlejligheder.

Nøgler til diverse skure: 
Der er flere beboere der har problemer med nøglerne til skralderum, kælderrum, storskraldrum, 
barnevognsrum og vaskerum. Dorthe skriver til Svend-Erik og spørger ham om hvad der er er den 
bedste løsning på dette problem. Ellers er det muligt at kontakte Torben og låne den originale nøgle til 
kopiering. Så skulle det virke.

Grønne gårde: 
Vi har modtaget et tilbud om at slå os sammen med de andre gårde i ejendommen og på den måde få 
fornyet vores gård vha. projektet grønne gårde. Vi har sagt ja tak til indhentning af forslag om hvordan 
en arkitekt kunne tænke sig at det kunne komme til at se ud. En endelig afgørelse om deltagelse i 
projektet skal tages op på en genealforsamling, da hver beboer skal betale til vedligehold af den nye 
gård (ca. 1 kr. pr. m2 lejlighed).

Dansk Bredbånd:
Er dansk bredbånd mon det billigste stadigvæk? Mikkel ringer og hører dem om de har et bedre tilbud 
til beboerne, da han mener at der er andre udbydere der kan gøre det billigere. Spørgsmålet er så bare 
om andre udbydere kan bruge vores kabler?

 


