
Referat fra møde den 22. februar 2004 kl 20.00 
Tilstede: Dorte Spanggaard DS, Allan KOK AK, Mads Vestergaard MV 
Referent: Mads Vestergaard   
 

1. Valg af ordstyrer 
2. Godkendelse af referat fra mødet onsdag den 28. januar 2004 
3. Kontorartikler 
4. Maling af vinduer 
5. Renovering af tag 
6. Faldstammeprojekt 

a. Revner i loft 
b. Tilbage melding fra Carsten Kirkegaard 

7. Infobrev 
8. Vildnisset på Skaffervej 

a. Gartner til at rydde op og beskærer? 
9. Næste møde 
10. Evt 

 
1 
MV valgt til ordstyrer. 
 
2 
Referat godkendt uden bemærkninger. 
 
3 
Der er indkøbt kopipapir og brevordnere. 
 
4 
Det vil tage cirka 1½ måned pr etape. Bent sender en kontrakt, der er besluttet at ændre 
på hvilke opgange der males hvornår. Derfor males Rentemestervej 18, Skaffervej 1, 3, 
13 og 15 samt Bisiddervej 2, 4, 6, 8 og 10. Disse opgange males på begge sider i 
sommeren 2004 dvs. 10 opgange. Skaffervej 5, 7, 9 og 11 males på begge sider til 
sommeren 2005 dvs. 4 opgange. 
Når MV modtager kontrakten fra Bent, så bestemmes startdatoen for projekt start. 
 
5 
AK har talt med Nordisk Tagentreprise, de mener det ikke er nødvendigt at udlufte tag 
rummene mere end som i dag. Derfor udfærdiger de en erklæring herpå som vi sender 
til forsikringsselskabet for at få dem til at fjerne forbeholdet. De bliver betalt på 
timebasis for dette stykke arbejde. 
 
6 
DS undersøger 
 
7 
Infobrev om deles mandag og tirsdag den 23. og 24. februar 2004. 
 
8 
Projekt til arbejdsweekend. AK medbringer motorsav. 
 
9 
Mandag den 22. marts 2004 kl 20.00 
 



10 
- Kødentreprise til gårdfest – AK 
- TR’s løn vil stige 3,8% og ikke de 4,1% som han kræver. 
- Revidering af informationslister, der udfærdiges en kompakt liste til opslagstaven. – 
DS 
- Nyt infobrev inden generalforsamlingen. 
- Kvartalsregnskab – penge til faldstammeprojektet er ikke bruget. – MV 
- Gratisgennemgang af ejendommen – LEA bygherrerådgivning www.lea.dk – DS 
- Nye døre til kælderen fra gårdsiden. Martin Egeskov kontaktet tilbud på om de skal 
restaureres eller helt nye døren – DS 
- Etagenr mangler – se hvor når infobrev deles rundt. 
- Arbejdsplan til TR 
- Låsene i dørene til kældre fra gårdside skal stilles sådan de kan låses. – MV/TR 
 


