
Referat af bestyrelsesmøde E/F Øresund Parkvej, etape 3 den 22. februar 2010 

 

 

Ad 1: Velkomst 

  

Ad 2: Valg af referent 

  

Ad 3: Godkendelse af dagsorden 

  

Ad 4: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referatet blev godkendt 

  

Ad 5: Generalforsamling 

 Dato, tid og sted 

29. april 2010, kl. 19.00. Ditte undersøger, om Cafe la Suede er ledig.    

 Hvem genopstiller? 

Annemette, Peter, Lone, René. Det betyder, at der mangler et bestyrelsesmedlem og to 

suppleanter, og at der efterlyses nye kandidater til bestyrelsen. 

 

Ad 6: Orientering fra G/F 

Der har ikke været afholdt møder i G/F siden sidste bestyrelsesmøde. 

 

Ad 7: Orientering fra F/I 

Der har ikke været afholdt møder i F/I siden sidste bestyrelsesmøde. 

 

 

Ad 8: SKANSKA/EKJ/Damsholt/ 

EKJ har udpeget en ny konsulent til arbejdet med vores ejendom. Sammen med den nye konsulent 

er bestyrelsen i gang med at udarbejde en oversigt over udestående fejl og mangler ved etapen. Vi 

håber på at EKJ kan være til stede ved generalforsamlingen og vil give en status på deres arbejde 

som optakt til planlægningen af processen i forbindelse med 5-års gennemgangen. 

 

Ad 9: Varmesituationen 

Vores vicevært Jimmy har kortlagt en række fejl og mangler ved varmesystemet. Resultaterne af 

kortlægningen er videregivet EKJ, som skal følge op på sagen i forhold til SKANSKA. 

 

I løbet af den næste måned gennemføres yderligere et forsøg med varmesystemet sammen med 

SKANSKA, som bl.a. indebærer, at alle lejligheder i en periode skal lukke for gulvvarmen. 

Nærmere instruktion følger.  

 

 

Ad 10 Nøglesituationen 

Bestyrelsen er sammen med de andre etaper i gang med at undersøge, hvilke nøgler der er udleveret 

til hvem. 

 

 



Ad 11: Budget 2010 

Sammen med Kuben er bestyrelsen gået i gang med at udarbejde budgettet for 2010. 

 

 

Ad 12 EVT. 

 

 

Ad 13 TO DO liste / opgaver (mail turnus). 

 

 

Ad 14: Næste møde (dato/tid/sted) 

Mandag den 15. marts kl. 20 hos Elisabeth 

 

 


