
København d. 14/1 2001
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Referat af bestyrelsesmøde i ejerforeningen Laugsgaarden Torsdag d. 11. januar 2007 – Møde nr. 1, 
2007

Tilstede: Dorthe Strube, Maja Fromseier Mortensen, Mikkel Olesen, Christina Hasseriis
Afbud fra Ole Beck som er sygemeldt for tiden.
referent: Maja Fromseier Mortensen

Dagsorden
1. Møde m vicevært
2. Evt.

1. Møde m vicevært
Vi havde møde med Torben og diskuterede i gangværende og kommende projekter og opgaver på 
ejendommen.

Varmemålere på radiatorerne– Vi accepterede et tilbud på elektroniske varmemålere i efteråret, 
udskiftningen er endnu ikke påbegyndt. Torben rykker for start.

Varmtvandsbeholder på Bisiddervej – Vi skal have gang i projektet, da den nuværende løsning ikke er 
holdbar. Torben taler med vores inspektør om at sætte forundersøgelserne i gang. Mikkel følger op på om der 
sker noget.

Altanbelægninger – Torben har fået tilbud på aluminiumsplader til de tre altaner som har gummibelægning 
som er i stykker. Torben sætter arbejdet i gang.

Varmtvands problemer i lejlighed på Bisiddervej – Torben kontakter ejeren for at finde en løsning.

Rør i gården ved Rentemestervej, Torben rykker for at de bliver fjernet.

Vi har besluttet at købe en billig computer og få internetforbindelse i viceværtrummet. Dorthe køber 
computer, Maja sørger for at få åbnet internettet, Dorthe spørger webmaster om han vil hjælpe Torben med 
at sætte mailkonto op.

Der er kommet en del respons på vores mangel-forespørgsel vedr. installation af db-net. Vi tror dog der er 
lidt mere, og sætter en rykker op på opslagstavlerne. Christina samler de svar der er kommet og laver en 
rykker som Torben kopierer og sætter op.

Torben mangler et nyt nøgleskab, han giver os besked om hvad det koster og så ser vi på det.

Torben holder ferie i uge 8. Torben sørger for at rekvirere Lundgruppen 2-3 timer dagligt.

2. Evt.
Vi har fået ny inspektør – Sven Erik

Næste møde bliver 15/3 kl. 18. Mikkel undersøger om vores nye inspektør vil komme til mødet, så vi kan 
møde ham.


