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Referat af bestyrelsesmøde i ejerforeningen Laugsgaarden mandag d. 13. februar 2006 – 
Møde nr. 2, 2006 
 
Tilstede: Dorte Spanggaard (ref.), Kristian Grønne, Asger Sondberg. 
Afbud fra: Mie og Maja 
 
Ringeklokker 
Asger har talt med Brian flere gange og endda fået et fint diagram. Men intet er sket. Nogle steder 
virker klokkerne, nogle steder ikke, vi får en sludder for en sladder. Asger vil i morgen kontakte den 
elektriker, der selv har lavet sin klokke i nr. 7, 1. tv. 
Vi har givet det en frist på en måned. Er det ikke ordnet enden da, har vi bestemt os for at købe 
batteriringeklokker og enten tilbyde folk at hente dem hos Torben eller få en anden elektriker til at 
sætte dem op. 
 
Mobilitelefon til Torben 
Torbens nye telefon virker. Dorte skriver et udkast til et opslag til opgangene og aftaler med Torben 
hvornår han begynder at bruge den. 
 
Plan fra LEA 
Vi gennemgik løseligt planen, men havde ikke tid nok pga. at nogle deltagere skulle gå tidligt. 
Dorte skriver til Lea, at vi ikke kan svare dem endnu. 
 
Klage fra Kim om snerydning. 
Vi behandlede klagen og Dorte har snakket med Kim. 
 
Regning fra Hareskov. 
Vi har fået 2 regninger fra Hareskov. Den ene på 37.905 er for vores del af flytningen af boksene. 
Vi skrev den under og sender den til Karin. 
Den anden lyder på eftermonteringer og Dorte undersøger hvad det dækker. 
Det drejer sig om 8 lejligheder. Hvis det er pga. at Hareskov ikke har kunnet komme ind i 
lejlighederne, vil vi skrive rundt til de respektive mennesker og bede dem indbetale beløbet til os. 
Under alle omstændigheder betaler vi regningen på 7.120 kr. 
Dorte laver også udkast til dette brev. 
 
Ejendomsskattebrev? 
Vi har fået et brev om noget affaldshåntering. Asger vil undersøge nærmere. 
 
Abonnement på fotokopimaskinen. 
Vi har fået en regning på service på maskinen. Vi synes det er unødvendigt. Dorte ringer og 
afbestiller, hvis det er muligt. 
 
Næste bestyrelsesmøde 
Fredag d. 17. marts kl. 20 
 


