
København d. 22/3 2005 
MFM 

 
Referat af bestyrelsesmøde i ejerforeningen Laugsgaarden søndag d. 13. marts 2005 – Møde 
nr. 3, 2005 
 
Tilstede: Dorte Spangaard, Kristian Grønne, Tom Harpsøe Jensen, Maja Fromseier Mortensen 
referent: Maja Fromseier Mortensen 
gæster: bredbåndsudvalgte og antenneforeningen 
 
Bredbåndsorientering 
Bredbåndsudvalget orienterede om de tilbud de havde modtaget. Det ser lovende ud, men det svære 
bliver at få organiseret den økonomiske side af sagen, hvem skal betale og hvor meget. Skal vi køre 
det over antenneforeningen eller ejerforeningen. Antenneforeningen består udover Laugsgaarden 
også af Frederiksundsvej 50 a, b, og c. 
 
Vi mødes igen med bredbåndsudvalget d. 4. april, og holder bestyrelsesmøde i forlængelse heraf. 
 
 
Dagsorden 
− Sidste referat 
− Infobrev 
− Den glade pose 
− Arbejdsweekend 
− Torbens arbejdsbeskrivelse 
− Brev til Torben 
− Regninger vedr. faldstammeprojekt 
− Udgiftsbilag 
− Ændring af varme/damp 
− LEA 
− Klage vedr. radiator 
− Hjemmesiden 
− Grønnes miljø 
− Landskabsarkitekt 
− Maling af vinduer – sidste etape 
− Postkasser 
 
 
Sidste referat 
Ingen kommentarer til sidste referat 
 
Infobrev 
Infobrevet skal ud lige efter næste bestyrelsesmøde – Dorte skriver at udkast 
 
Den glade pose 
Vi skal søge om penge til at ordne anlægget på Skaffervej på arbejdsweekenden. Maja undersøger 
priser og skriver ansøgning. (Det har senere vist sig at anlægget bliver gravet op i forbindelse med 
fjernvarmeomlægningen, derfor må vi udsætte arbejdet med forskønnelse af anlægget) 
 
 



Arbejdsweekend 
Arbejdsweekenden bliver lørdag og søndag 30/4 og 1/5 
 
Torbens arbejdsbeskrivelse 
Vi har endnu ikke fået en underskrevet arbejdsbeskrivelse tilbage – Dorte rykker 
  
Brev til Torben 
Maja skrev brev til Torben vedr. praktiske ting, vi må rykke for at noget at det bliver gjort 
 
Regninger vedr. faldstammeprojekt 
Som omtalt i forrige referat har vi modtaget kopier af regninger til beboere, Karin har talt med 
håndværkerne, det er ikke vores opgave at opkræve disse beløb. 
 
Udgiftsbilag 
Udgiftsbilagene er taget til efterretning 
 
Ændring af varme/damp 
Københavns energi er gået i gang med opgravningen. (Siden mødet: vi skal underskrive en ny aftale 
om levering af varme. Dorte har fået den, Maja underskriver da Dorte er på turné.) 
 
LEA 
Karin undersøger om pengene til vedligeholdelsesplan kan trækkes over dette års budget. 
 
Klage vedr. radiator 
Vi har intet nyt i denne sag og går ud fra at den er gået i orden. 
 
Hjemmesiden 
Tom har lagt referater osv. ind på hjemmesiden, men har ikke tid til at gøre andet ved den i 
øjeblikket. 
 
Grønnes miljø 
Dette har vi ikke haft tid til at se på endnu, men regner med at forberede noget til 
Generalforsamlingen i oktober. 
 
Landskabsarkitekt 
Den landskabsarkitekt Kristian kendte er desværre flyttet og ikke aktuel. 
 
Maling af vinduer – sidste etape 
Sidste etape af vinduesmalingen går i gang snart. Mads Vestergaard står for administrationen. 
 
Postkasser 
Fra 2009 skal der være etableret postkasseanlæg nede ved hoveddørene, men vi vil ikke gøre noget 
ved dette før det er nødvendigt. 
 
 


