
KÆRE EJERE I EJERFORENINGEN 
FREDERIKS PLADS 8 

Vi håber, at I alle er kommet godt på plads i jeres nye boliger. 

Bestyrelsen for ejerforeningen ønsker hermed kort at præsentere os selv og 
vores arbejde i de kommende måneder.

HVEM ER VI? 

Tom Amby

F.P. 8, 7. lejl. 3

CFO hos CostPartner
A/S

Thomas Grau-Hansen

F.P. 8, 6. lejl. 1
Ejendomsmægler, MDE hos 

Nybolig

FORMAND NÆSTFORMAND KASSERER MEDLEM MEDLEM

Mette Bording

F.P. 8, 2. lejl. 3 
Ejendomsadministrator 

EA hos Domis

Frederik Pedersen

F.P. 8, 6. lejl. 6 
Ingeniør hos Dansk 
IngeniørService A/S 

Alma Oprasic

F.P. 8, 2. lejl. 8 
Innovation Manager hos 

Semantix



HVAD HAR VI IGANGSAT?
Vi har nu afholdt vores første bestyrelsesmøde og vi kommer til at mødes mindst en gang om måneden i hele 2018 for at sikre, at vi kommer godt fra start med 
bestyrelsesarbejdet. 

• SERVICEAFTALER
Vi er i gang med at gennemgå samtlige serviceaftaler, der er lavet med leverandørerne (elevatorer, skraldesug, rengøring, ventilation, vicevært, osv.) for at sikre, 
at de er lavet hensigtsmæssigt og bliver overholdt

• HUSORDEN
Vi er i gang med at udarbejde en husorden for ejerforeningen, således at vi alle har fælles retningslinjer, som vi kan forholde os til og sikre bevaring af 
ejendommens stand og det gode naboskab i ejendommen

• HJEMMESIDE
Vi vil snart udarbejde en hjemmeside for ejerforeningen, hvor samtlige dokumenter, referater fra bestyrelsesmøder og andet relevant information vil være 
tilgængelig

• OVERTAGELSE AF FÆLLESAREALERNE
Bestyrelsen kommer til at gennemgå alle fællesarealer med NCC og Domis med henblik på at få meldt samtlige mangler inden endelig overdragelse af 
ejendommen til ejerforeningen. Ser I mangler eller uhensigtsmæssig udførelse i opgange, kælderarealer eller elevatorer, må I gerne tage et billede af det og 
sende det til bestyrelsen  

• BUDGET
Vi laver en halvårlig gennemgang af budgettet i juni/juli sammen med Vidar Ejendomme for at sikre økonomisk overblik over ejerforeningens udgifter og 
indtægter

• KONTAKT
Bestyrelsen kan til enhver tid kontaktes via e-mail: frederiksplads8@gmail.com. Skriv endelig, hvis I har spørgsmål, input eller andet der ligger jer på sinde

Vi glæder os til et godt samarbejde og godt naboskab i vores nye ejerforening. 

Rigtig god sommer,

Bestyrelsen
Ejerforeningen Frederiks Plads 8

frederiksplads8@gmail.com


