
København d. 11/1 2005 
MFM 

   
Referat af bestyrelsesmøde og møde med Torben Ramsøe (Vicevært) i ejerforeningen 
Laugsgaarden mandag d. 03. januar 2005  

Tilstede: Dorte Spangaard, Kristian Grønne, Tom Harpsøe Jensen, Maja Fromseier Mortensen 
referent: Maja Fromseier Mortensen   

Post 
Dorte medbragte post som er kommet siden sidst  taget til efterretning af resten af bestyrelsen  

Infobrev 
Vi skal snarest have udarbejdet et infobrev  

Arbejdsdag 
Arbejdsdagen forsøges fastsat til 23.-24. april, der skal snarest informeres i et Info-brev  

Hjemmeside 
Tom har fået hjemmesiden op at køre igen, og vi har nu mulighed for at redigere den igen.  

Julegave 
Vi giver Torben 3 flasker rødvin i forsinket julegave 
Ingen i bestyrelsen har modtaget julegave  Dorte undersøger  

Navneskilte i ringeanlæg 
Det er øjensynligt engang besluttet ikke længere at bestille de sorte graverede navneskilte, men i 
stedet lade Torben fremstille de hvide labels. Da indflytterne stadig betaler 100 kr. for at få det 
graverede navneskilt lavet, og da vi mener ejendommen ser pænere ud med disse, vil vi finde ud af  
at få bestilt de manglende skilte  Maja undersøger hvor mange det drejer sig om og evt. hvilke.  

Møde med ejendomskyndig fra LEA 
Mødet med LEA er d. 24/1 kl. 15:30. Maja har ikke mulighed for at deltage, Tom vil forsøge og 
Dorte og Kristian er sikre. Maja læser ELO-varmerapporten igennem samler konklusionerne og 
ringer om nødvendigt til den konsulent der har udarbejdet den. Maja sender konklusionerne på mail 
til resten af bestyrelsen inden mødet med LEA.  

Møde med Vicevært Torben Ramsøe 
Vi har møde med Torben ang. hans arbejdsbeskrivelse, som vi diskuterer igennem med ham og 
foretager rettelser i. Maja skriver den rent og sender den til godkendelse hos resten af bestyrelsen. 
Herefter skal den sendes til hhv. Karin Riise og Torben.    

Torben bliver derudover bedt om:

 

Skifte låsen i anlægget på Skaffervej og snarest indlede rengøring og evt. beskæring af buske. 
Indkøbe længere stige og evt. flere lyskæder til næste år 
Bestille hovedrengøring i opgangene i april/maj 



 
- Vi skal huske at følge op på dette  

Næste bestyrelsesmøde 
Vi forsøger at mødes igen mandag d. 7/2 eller mandag d. 14/2, for at følge op på mødet med LEA 
og udarbejde et Info-brev.        


