Bestyrelsesmøde 8. august 2019
Øresund Strandpark, Etape 5
Bestyrelsesmøde torsdag den 8. august 2019 kl. 19.00
Til stede: Flemming Sørensen, Arne Jensen, Bodil Sørensen, Martin Sun Larsen, Erik Bremer Sørensen
og Hanne Jørgensen.
Referat
1. Valg af referent

Flemming blev valgt.
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat er tidligere godkendt elektronisk. Der var ingen yderligere bemærkninger.
3. Valg af suppleant til grundejerforeningen

Flemming har trukket sig som formand for grundejerforeningen og er samtidig trådt ud af
bestyrelsen. Bodil er herefter indtrådt som medlem. Martin blev valgt som ny suppleant.
4. Orientering

En ejendomsmægler har på foranledning af en eventuel køber spurgt til muligheden for etablering
af aircondition udvendigt på gavlen mod Amager Strandvej. Bestyrelsen har ikke givet tilladelse til
den nævnte etablering af aircondition.
Der er konstateret vandskade i Sundby Parkvej 4, 3.th. Det er uvist hvor vandet er kommet fra, men
det er formentligt fra et betonelement i etageadskillelsen. Bestyrelsen har accepteret at betale for
maling af loftet.
Der har i en periode været konstateret vand på gulvet i fyrkælderen. Fjernvarmevandet fremføres
med en lavere temperatur i sommerperioden, og det medfører, at varmeveksleren bliver utæt.
En beboer har klaget over en utæthed ved den franske altan, som medfører, at der ved kraftig
slagregn trænger vand ind i lejligheden. Problemet er tilstoppede huller i afløbsskinnen.
Holmsgaard ser på sagen.
Der er sket udbedring af kontakten til døråbning i Sundby Parkvej 3.
5. Nyt fra grundejerforeningen
Bodil er konstitueret formand. Ny formand vælges på førstkommende bestyrelsesmøde i
grundejerforeningen.
Flemming spurgte om grundejerforeningen i lighed med tidligere vil betale for vask af taget på

cykelskurene og for rensning af fliser ved indgangspartierne. Bodil vil tage forespørgslen med til
grundejerforeningen.
6. Økonomi
Budgettet følges pænt.
7. Rengøring
Der vil blive gennemført hovedrengøring i nær fremtid.
8. Ny miljøstation
Bodil oplyste, at Holmsgaard havde fremsendt ansøgning om byggetilladelse til kommunen.
Ekspeditionstiden for behandling af ansøgningen er ca. 2 måneder.
9. Isolering af gulve m.v.
Der har været afholdt 12 byggemøder med deltagelse af bestyrelsen. Arbejdet forløber planmæssigt
og forventes færdigt i slutningen af september.
10. Kælder
Bestyrelsen har deltaget i et enkelt møde hos advokat Thomas Damsholt med henblik på at få
fastsat en køreplan for forhandlingerne med Skanska. Thomas Damsholt tager efter sommerferien
kontakt til Skanska. Det vil være en forudsætning, at Skanska afholder alle omkostninger til
gennemførelse af projektet incl. udgifter til rådgivende ingeniør og advokat.
11. Udskiftning af motorer til ventilation
Der er tidligere konstateret støj fra 3 motorer på grund af slidte lejer. Logic Air har fremsendt tilbud
på udskiftning af de 3 motorer, men det er formentligt tilstrækkeligt at udskifte lejerne. Det skal
gennemføres eftersyn af ventilationsanlægget i løbet af efteråret, og det er aftalt, at Erik deltager i
eftersynet sammen med Logic Air.

12. Oliering af indgangspartier
Arne oplyste, at oliering af indgangspartierne vil blive påbegyndt i næste uge, hvis vejrforholdene
tillader det.
13. Eftersyn af røglemme
Det er tidligere besluttet, at det lovpligtige eftersyn af røglemmene skal ske hvert andet år.
Flemming tager kontakt til WinPro.
14. Næste møde
Mandag d. 7. oktober kl. 19.00 hos Bodil.
15. Eventuelt

Hanne nævnte, at der var forholdsvis mange hybenroser, der var gået ud efter at de var blevet
klippet ned. Flere beboere har i øvrigt trådt stier igennem hybenhækken. Der var enighed om, at
bede grundejerforeningen om at opsætte midlertidige hegn ved de trådte stier.

