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Referat af bestyrelsesmøde i ejerforeningen Laugsgaarden torsdag d. 24. november 2005 – 
Møde nr. 9, 2005 
 
Tilstede: Dorte Spangaard, Maja Fromseier Mortensen , Kristian Grønne, Mie Kusk, Asger 
Sondberg 
referent: Maja Fromseier Mortensen 
 
Rundtur med LEA 
Mødet indledtes om eftermiddagen med en rundtur på ejendommen sammen med LEA, som skal 
udarbejde en vedligeholdelsesplan for ejendommen. Herefter orienterede LEA om det videre forløb. 
Vi skulle få planen i løbet af et par uger, herefter kommer vi med vores kommentarer bl.a. om det 
realistiske i økonomien, når vi har en plan kommer LEA på en generalforsamling og præsenterer 
den, således at udgifterne til den nødvendige vedligeholdelse kan vedtages af en generalforsamling 
 
Møde med Torben 
Vi har haft møde med Viceværten bl.a. om opgaver på ejendommen 
 
Status på Bredbånd 
Der er stadig ikke flyttet stik i hjørnelejlighederne, vi svarer på korrespondancen til DB, og 
pointerer at DB skal gå i gang med flytningen øjeblikkeligt, hvis vi skal betale den andel vi har 
indgået aftale om. 
 
Ringeklokkerne 
Hareskov Electric har kappet forbindelsen til en del ringeklokker i ejendommen, da de opsatte 
dørtelefoner. Vi mener det er deres fejl, og vil ikke umiddelbart acceptere deres tilbud om at betale 
halvdelen af udgiften til reetablering. Asger overtager denne forhandling. 
 
Breve fra Beboere 
Vi har modtaget breve fra beboere som klager over service fra viceværten. Punktet er diskuteret 
med viceværten og Maja svarer beboeren. 
 
Webmaster 
Der er ikke nogen i bestyrelsen der har tid eller lyst til at agere webmaster for 
www.laugsgaarden.dk. På generalforsamlingen blev der opfordret til at interesserede beboere kunne 
melde sig. Vi har dog kun fået én henvendelse og Mads Vestergaard er dermed valgt til webmaster 
 
Hjørnestykket på Skaffervej 
Asger har undersøgt sagen og bl.a. været på KMS. Anlægget er vores og beboeren i den gamle NJ 
fabrik er nu også klar over dette. 
 
Juletræstænding 
Vi holder juletræstænding søndag d. 4. december kl. 15:30 
 
Næste møde 
Næste møde onsdag d. 14. december kl. 20 


