
Referat fra møde den 28. januar 2004 kl 20.00 
Tilstede: Dorte Spanggaard DS, Allan KOK AK, Knud Mainusch KM, Mads 
Vestergaard MV 
Referent: Mads Vestergaard   
 

1. Valg af ordstyrer 
2. Godkendelse af referat fra mødet onsdag den 5. november 2003 
3. Information sendt til nye beboere 
4. Klager 
5. Mangellister fra Faldstammeprojekt 

a. Revner i lofter 
b. Udskiftning af afløb på Skaffervej 

6. Maling af vinduer 
a. Hvem overtager 
b. Kontraktskrivelse 

7. Udluftning af loftrum 
a. Hvem overtager 
b. Kontraktskrivelse 

8. Bredbånd 
9. Julearrangement 
10. Den glade pose 
11. Omrokering i bestyrelse 
12. Infobrev 
13. Profil hjemmeside 
14. Referater hjemmeside 
15. Arbejdsweekend  

a. Hvornår 
16. Gårdfest 

a. Hvornår 
17. Årstal for renovering 
18. Næste møde 
19. Evt. 

 
1  
MV valgt til ordstyrer 
 
2  
Referat godkendt uden bemærkninger 
 
3  
- Kompakt liste med fakta skal sendes rundt sammen med ”information til nye beboere” 
- ”Information til nye beboere” på mail sådan den kan komme på hjemmesiden – MV 
- Hjemmesideadressen er kommet på. 
 
4 Klager 
- Cykler og flytte biler på fortovet. Det er svært at gøre noget ved problemet. 
- Mobilmaster på naboejendomme. Det er igen svært at gøre noget ved problemet. 
 
5 Mangellister 
(a) DS går et tur med maleren (Bent) og får et overslag for prisen for udbedring af 
skader. – DS 
(b) De håndværkere der har sagt at afløbet er ok – skal betale for at lave afløbet i orden. 
De har ført Skaffervej 5, st bag lyset – derfor kan det ikke være E/F der skal betale for 
dette. – DS kontakter CK 
 
- Rust i vand hvad er der galt – AK kontakter CK 



6 Vinduer 
(a) MV overtager projekt 
(b) Kontakt til Bent ang.: - MV har bemyndigelse til at skrive under 

- forventet varighed 
- Sende materiale/forbehold ang. projekt 
- kontrakt 
- males en opgang af gangen 
- betaling 
- evt. 2 etaper på engang 

 
7 Loftrum 
(a) AK overtager projekt 
(b) AK kigger på følgende: 
   - laves på regning 
 - forsikring skal undersøges mht arbejde på tag 
 - opstart 1. juni 2004 
 
8 Bredbånd 
- Blev ikke til noget. 
- Bestyrelsen stiller forslag til nedsættelse af et udvalg til dagsorden på ordinær 
generalforsamling 
- Skal nævnes i formandens beretning at der nedsættes udvalg – og opfordre folk til at 
melde sig til dette udvalg. 
- Bestyrelsen er for bredbånd. Da der er positivt ved salg af lejlighed og et god tilbud til 
beboere. 
 
9 Julefest 
- God arrangement flot fremmøde – det gør vi igen. 
- Skal nævnes i velkomsskrivelsen – MV 
 
10 Den glade pose 
- Julefest - 2500,- 
- Arbejdsweekend – 10.000,- 
- Gårdfest – ansøgning behandles i april 
 
11 Omrokering i bestyrelsen 
- Knud træder ud – grundet flytning 
- Morten træder ud – grundet flytning 
- AK bliver menigt medlem 
 
12 Infobrev 
Infobrevet skal deles rundt i uge 9. MV 
 
13 Profil 
DS 
 
14 Referater 
De ligges på hjemmesiden 



15 Arbejdsweekend 
Arbejdsweekend 1. og 2. maj 2004 
Lørdag kl 13-18 Der er kaffe kl 16 
Søndag kl 10-13 Der er morgenmad 

- Bag en kage, hvis du ikke har mulighed for at deltage 
- Børn er meget velkommen 
- Tag din egen pensel med 

Det skal laves: 
- Alt træværk skal males (Stakit 90m2, bordbænkesæt – hvad har de fået 

før - MV og andet) 
- Gelænder ved nedgang til kældre – hvilken maling skal bruges MV 
- Vildnis på Skaffervej ordnes 
- Sandkasse fjernes 
- Cykelstativ 
- Brække asfalt op på legeplads og ligge flis i stedet for 

Det skal bruges: 
- Div værktøj – nøgle til TR’s værtøj 
- Bil med træk 
- Jernstang til at brække asfalt med 

Information: 
- Infobrev i uge 9 
- Sedler op mandag den 12. april – MV 
- Tilmelding fredag den 23. april - MV 

 
16 Gårdfest 
- 5. juni 2004 kl 18 – 24 i gården 
- Vi håber på penge fra ”Den glade pose” Søgt:15.000,- 
- Betale en slagter for en ”total entreprise” medbring selv drikkevarer - AK 
 
17 Renoveringer på laugsgården 
- Taget til efter retning 
 
18 Næste møde 
Søndag den 22. februar 2004 kl 21.00 
 
19 Evt. 
- Forsikring kan det gøres billigere - AK 


