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BESTYRELSESMØDE 22. oktober 2019  

Ejerforeningen Øresund Parkvej 3. etape (ØSP3)  

Tilstede: Henrik (Formand), René, Ulla, Johnny, Majken og Morten på telefon, Afbud fra Malte.  

Valg af Referent  Ulla Lund Hansen  

Godkendelse af 

referat fra sidste 

møde  

Referat af mødet den 20. august 2019 har været rundsendt. Der var ingen 

yderligere bemærkninger til referatet.  
  

Fibernet  Mikkel Gram har på vegne af bestyrelsen indhentet tilbud på etablering af 

fibernet i Etape 3. Vi gennemgik tilbud fra Waoo og ParkNet – men endte med 

at vente med beslutningen om at indstille dette projekt til generalforsamlingens 

godkendelse. 

Cykelskure Majken havde indhentet tilbud på låger og tag til skurene – men desværre kun et, 

som forekom at være alt for dyrt ( Langbjerg ). 

Der var også et tilbud på græsarmering til etablering af ladcykelparkering – men 

vi venter med at tage beslutning om dette indtil vi ved om det kan kombineres 

med tilbuddet på låger og tag. 

Majken indhenter yderligere tilbud. 

 

 

 

Aflæsning af målere Vi har tidligere vendt en løsning om fjernaflæsning af målere, som ISTA har 

foreslået. Men vi anser løsningen for at være alt for dyr i forhold til den ringe 

indsats det kræver, at være hjemme når måleraflæseren kommer. 

Døre og elevatorer Elevatorerne er skrøbelige , når de ikke bliver behandlet ordentligt. Især bliver 

det en udfordring, når lysfølerene – som lukker dørene – bliver blokeret, så 

dørene står klaprer. Rene foreslog at opfordre til passe på dørene på hjemme 

siden og evt. opslag i opgangene. 

Den lås, som er blevet monteret på opgangsdøren i nr. 21 fungerer super godt – 

og Rene påtog sig at indhente tilbud på at få sådan en lås på alle døre. 

Forsikringsdækning Vi er stadig meget opmærksomme på at der ikke er sket ændring i vores 

forsikringsdækning efter vi har skiftet forsikring. 

Dette afklares snarest på et møde med Øens ( vores nye administrator ). 

Økonomi Ultimo oktober har vi et lille overskud. Økonomien hænger sammen – og alt 

kører som forventet.  
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Eventuelt Der var ingen emner under eventuelt. 

Næste møde Torsdag d. 5. december 2019 kl. 19:00 

  

  

  

  

  

 


