
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Lanternen 3. november 2016 
 
Deltagere: Ketil Schönberg, Frants Bisgaard Pedersen, Anders Bischoff og Michael Kjeldsen.  
 
 

1. Frants blev valgt til referent. 
 

2. Referatet fra det seneste bestyrelsesmøde blev gennemgået. Anders vil tage kontakt til 
Grundejerforeningen for endnu engang at gøre opmærksom på det ujævne fortov foran Lanternen. 
Gulvtæppet i gangen i opgangen er forsvundet (stjålet?) – Anders kontakter Henrik (Ejendomsvirke) for at 
undersøge om han ved noget, ellers købes nyt tæppe. 
  

3. P-kælder erstatning: E/F har modtaget en erstatning fra JM Danmark vedr. mangler i P-kælderen. 
Beløbet er langt mindre end vores krav. Anders kontakter P-lauget for at aftale hvordan midlerne evt. kan 
anvendes. 
 

4. Diverse vandskader: Der har været en del vandskader af forskellig omfang. Bestyrelsen er enige om at 
understrege reglerne for ansvar ved sådanne skader. Alle skader på rør før vandmåleren er E/F’s ansvar. 
Alle rør inde i lejligheden – også skjulte rør – er den enkelte ejers ansvar. E/F overtager ansvaret igen når 
skaden konstateres på lodrette afløbsrør. 
 

5. Forsikring: For vores nuværende forsikring er der varslet stigning i selvrisikoen. Det er en ændring i 
vilkårene der giver os mulighed for at opsige forsikringen før tid (ordinært forfald = ultimo 2017). Anders og 
Frants vil gennem Datea undersøge mulighederne for at tegne en ny forsikring på bedre vilkår. 
 

6. Oprydning i cykelkælderen: Bestyrelsen opfordrer beboerne til at være med til at holde orden i 
cykelkælderen. En ny oprydning kan komme på tale i foråret. 
 

7. Altanprojektet: Projektet er på standby – der mangler beboere til at optage projektet. Interesserede 
opfordres til at tage initiativ, evt. via foreningens Facebook side. 
 

8. Snerydning: Gårdlauget har indgået en ny aftale om snerydning. Aftalen giver en estimeret årlig 
besparelse på 20.000 kr. - 30.000 kr. 
 

9. Risten over p-kælderen: Ud for opgang C er risten over P-kælderen blevet udbedret da der faldt mørtel 
ned i kælderen. 
 

10. Hovedrengøring i opgange: Generelt er der tilfredshed med resultat. Henrik fra Ejendomsvirke vil 
løbende sørge for at rengøre armaturerne/lamperne i opgangene. Bestyrelsen har vurderet at der ikke er 
behov for at male opgangene på nuværende tidspunkt. 
 

11. Mellemgangen med opgang B og C: Efter uheldige oplevelse med hærværk og tyveri vil bestyrelsen 
sørge for at bænkene i mellemgangen bliver fjernet, så de ikke længere kan bruges til overnatning. 
Beboerne opfordres samtidig til at fjerne deres cykler fra mellemgangen, da risikoen for tyveri synes at 
være øget. Opsætning af cykelstativ er derfor også udskudt. Det stjålne inventar fra elevatoren i opgang C 
bliver erstattet snarest. 

 
Alle beboere opfordres til ikke at lukke personer ind i opgangene som de ikke kender – det samme gælder 
for indgangene til P-kælderen. Sørg desuden altid for at kontrollere at hoveddøren er lukket, når man er 
gået ind/ud af den. 
 

12. Vandskade i 77c 5tv: Fagfolk har undersøgt skaden. De har konstateret at den med stor sandsynlighed 
stammer fra altanen på 7. sal som ikke er håndværksmæssig korrekt udført. JM er blevet inddraget i 
sagen. I værste fald kan det betyde at alle murkroner (i zink) skal undersøge og udbedres. 

 
13. Utæt tagvandsafløb: Der drypper nedløbsvand fra taget på p-plads 21. Anders kontakter Henrik og får 

ham til at iværksætte udbedring af skaden. 
 

14. Vedligeholdelse: 2016 har indtil videre været et dyrt år på vedligeholdelseskontoen med store udgifter til 
især elevatorerne. Vedligeholdelsesbudgettet får året er allerede markant overskredet og årets resultat 
(eksklusiv erstatningen vedr. p-kælder fra JM) bliver negativt. Bestyrelsen (Frants) undersøger behovet på 
en stigning i fællesudgifterne fra 2017 (estimeret til 3%-5%) for at sikre en fortsat holdbar økonomi i 
foreningen. 


