
København d. 29/4 2007
MFM

Referat af bestyrelsesmøde i ejerforeningen Laugsgaarden mandag d. 23. april 2007

Tilstede: Dorthe Strube, Maja Fromseier Mortensen, Mikkel Olesen, Christina Hasseriis, Maja Fromseier 
Mortensen (ref)

1. Ogave og rollefordeling
Ole har valgt at gå af som formand og forlade bestyrelsen. Ny konstituering og opgavefordeling:
Dorthe – Formand:
Kontakt til Karin (DATEA)
Kontakt til webmaster
Modtager vores officielle post
Frimærkekassen

Mikkel – bestyrelsesmedlem
Kontakt til Torben
Kontakt til inspektør

Maja – bestyrelsesmedlem
Sekretæropgaver, referater og dagsorden

Christina – suppleant
Svar på mails breve fra beboere

Mikkel kontakter Ole for at få det formandsmateriale han har modtaget fra Dorte Spangaard.

2. Hjemmesiden
Vi skal bede webmaster om at rette håndværkeradresser på forsiden af hjemmesiden til DATEAs vagttelefon
Maja mailer webmaster de seneste referater

3. Mangellister vedr. ringeklokker og dørtelefoner
Mikkel har haft kontakt med Hareskov vedr. de dørtelefoner og ringeklokker der ikke virker. De vil have 
3000 kr. for at reparere dem alle, det vælger vi at betale. Mikkel kontakter dem, og dele seddel rundt til 
beboere.

4. Dansk bredbånd
Beboere har klaget over problemer med manglende signaler fra DB. Der har været ustablilitet på det sidste. 
Christina skriver et brev til DB hvor vi generelt gør opmærksom på at der er utilfredshed.

5. Varmecentralen
Mikkel hører med Svend Erik hvordan arbejdet skrider frem, forespørger herudover også hvordan dte går 
med de tre altaner der skulle have udskiftet belægning.

6. Vejforskønnelse på Rentemestervej
Kvarterløft går i gang med vejforskønnelse på Rentemestervej. Rentemestervej bliver sivegade mellem 
Skaffervej og Frederiksborgvej. Ejerforeningen har modtaget brev og er blevet bedt om en tilslutning til 



projektet. Projektet er omkostningsfrit for os og skulle være vedligeholdelsesneutralt, bestyrelsen indsender 
tilslutningsformularen. Maja sørger for dette.

7. Gårdrenovering i naboejendom
Naboejendommen har fået lov til at fragte affald fra deres gårrenovering gennem vores går. En enkelt af 
vores beboer har skrevet og spurgt om dette. Christina svarer.

8. Arbejdsweekend og sommerfest
Vi plejer at holde arbejdsdag i maj, men vi har ikke rigtigt nogle ideer til hvad der skal laves. Mikkel prøver 
at spørge Torben / Svend Erik om de kan se noget. Hvis vi ikke kan finde på noget nyttigt at lave, så holder 
vi den ikke.
Vi vil gerne holde sommerfest i stil med den for to år siden, det bliver sandsynligvis i august. 

9. Næste møde
Næste møde bliver tirsdag d. 22. Maj kl. 18:00
 


