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Februar 2012 

Medlemsinformation 
 

Termografering: 

Termograferingerne er overstået i første omgang og har givet et billede af hvordan tagarbejdet er 

udført de forskellige steder. Enkelte steder er der ingen problemer hvorimod der ses større fejl andre 

steder. Disse fejl er at finde i rækkehusene. 

Betalingen af termograferingerne vil blive opkrævet hos de beboere der har fået foretaget 

undersøgelserne. 

Det er muligt at betale via sin vedligeholdelseskonto hvis der er penge til rådighed og hvis de ikke er 

øremærkede til huset. 

Hvis man som rækkehusbeboer har mistanke om fejl, vil det være en rigtig god ide at få foretaget en 

undersøgelse inden voldgiftsagen.  

Fristen for at få foretaget en termografering er lørdag d. 12. februar. Giv besked til undertegnede hvis 

du ønsker at vide besked om dit eget hus er isoleret ordentligt. 

Alle undersøgelser er for egen regning. Dog er der mulighed for at få pengene retur hvis der påvises 

grove fejl.  

 

Glasforsikring: 

Desværre har vi fået brev fra Tryg om at de indsætter en selvrisiko på kr. 1.000,- pr. glasskade. 

Det betyder at vi alle som beboere nu selv skal betale selvrisikoen. De fleste af vores glasskader ligger 

under kr. 1.000,-, så der er desværre ikke meget der fremover vil kunne betale sig at anmelde. 

Dette er allerede trådt i kraft.  

 

Generalforsamling: 

Generalforsamlingen bliver afholdt tirsdag d. 27. marts i Helleruplund Kirkes Sognegård. Der kommer 

en indkaldelse, men du kan nu sætte kryds i kalenderen.  

Vi har inviteret en repræsentant fra Gentofte Fjernvarme der vil komme og fortælle om mulighederne 

ved fjernvarme som efter planen kommer i andet halvår af 2013.  

Mødet starter derfor kl. 19.00.  

 

Næste bestyrelsesmøde: 

Næste bestyrelsesmøde af holdes d. 21. februar. Sidste frist for punkter på dagsorden er d. 13. februar. 

 

 

 

     Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

     

     Elizabeth Hjortborg 

     Forretningsfører 

 


