
Wessels	  Have	  
	   	   Bestyrelsesmøde	  27/6-‐2016	  

/	  UT	  

Beslutningsreferat	  
	  
Til	  stede:	  
Kirsten	  Geert-‐Jensen	  (KGJ),	  Elvis	  Jensen	  (EJ),	  Lisser	  Rye	  Ejersbo	  (LRE),	  Mads	  Ingholt	  (MI),	  Ni-‐
els	  Grunnet	  (NG),	  Ulla	  Tirsted	  (UT)	  
Afbud	  fra	  Karl	  Heinz	  Pogner	  (KHP)	  
	  

1. Til	  orientering	  
	  

Der	  har	  været	  vandskade	  i	  to	  opgange	  pga.	  et	  brudt	  vandrør.	  Alka	  forsikring	  er	  kontak-‐
tet.	  
I	  lejlighederne	  i	  to	  opgange	  kom	  der	  varmt	  vand	  ud	  af	  den	  kolde	  hane.	  Problemet	  op-‐
stod,	  da	  et	  armatur	  skulle	  udskiftes,	  og	  ballofixen	  var	  kalket	  til.	  Skaden	  er	  udbedret.	  

	  
2. Økonomi	  	  

	  
Intet	  nyt.	  
	  

3. Ejendommens	  medarbejdere	  
	  

Per	  er	  gået	  på	  ferie.	  
	  

4. Haven	  
	  

• Bestyrelsen	  vedtog,	  at	  vi	  vil	  bruge	  en	  anlægsgartner,	  så	  vi	  kan	  fastlægge	  nogle	  ret-‐
ningslinjer	  for	  haven.	  Inden	  mødet	  med	  anlægsgartneren	  mødes	  LRE	  med	  Per,	  vo-‐
res	  gartner	  og	  WM.	  Efterlysning:	  Navnet	  på	  en	  god	  anlægsgartner.	  

• Bestyrelsen	  godkendte,	  at	  to	  linnetræer	  forsøgsvis	  beskæres	  med	  10-‐20	  cm	  i	  top-‐
pen.	  De	  to	  linnetræer	  er	  de	  to	  sidste	  træer	  mod	  sydøst.	  

• Der	  skal	  plantes	  et	  rønnetræ,	  ved	  krukkerne,	  der	  hvor	  der	  tidligere	  har	  været	  et	  
træ.	  

• Der	  skal	  plantes	  en	  kejserbusk,	  hvor	  det	  tidligere	  akacietræ	  stod.	  
• Det	  syge	  træ	  ved	  den	  sydlig	  port	  til	  garagen	  skal	  fældes	  og	  erstattes	  af	  et	  nyt.	  
• Projekt	  plantekasser	  udskydes	  til	  altanerne	  er	  malet.	  	  
	  

5. Ejendom	  /pool	  
	  
Vaskeri:	  Der	  har	  været	  problemer	  med	  computersystemet.	  Skulle	  være	  løst.	  
Belysningen	  i	  saunaen	  er	  nu	  på	  plads,	  dog	  skal	  der	  installeres	  en	  timer,	  så	  lyser	  slukker	  
’af	  sig	  selv’.	  

	  
6. Web/hjemmeside	  	  

	  
Intet	  at	  bemærke	  

	  
7. Projekter	  



Wessels	  Have	  
	   	   Bestyrelsesmøde	  27/6-‐2016	  

/	  UT	  

	  
a) Vedligeholdelse	  	  

Malingen	  af	  gitterportene	  ved	  kældernedgangen	  er	  skallet	  af	  efter	  at	  der	  har	  været	  
sat	  skilte	  op	  med	  tape.	  Vi	  har	  lavet	  en	  aftale	  med	  en	  tekniker	  fra	  Sadolin	  om	  besig-‐
tigelse.	  
	  
Pool	  
Intet	  nyt	  

	  
b) Altankasser	  	  

Intet	  at	  bemærke	  
	  

c) Altandøre/-‐gulve	  	  
Vi	  har	  bedt	  Øllgaard	  om	  at	  besigtige	  de	  flisebelagte	  altaner.	  

	  
d) Kælderen	  

Intet	  nyt	  
	  

8. Andet	  
	  
Sommerfesten:	  Hjælpere	  søges.	  

	  
9. Eventuelt	  

	  
Intet	  nyt.	  
	  
	  
	  
Næste	  møde:	  3.	  august.	  

	  
	  

	  


