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Formandsberetnins 2018 - 201g

Det år der er gået har vaeret et roligt år for Beboenepræsentationen hvilket er glædeligt, for det eret udtryk for at-eiendommen er inde i en rolig udvikling, hvor forholdet imellem lejere ogandelshavere fungere godt.

Det har således ikke, ud over en jævnlig kontakt, været nødvendigt at afholde fællsesmøderimellem lejerne og andelsboligforeningens bestyrelse.

Den daglige kontakt til andelsboligforeningens bestyrelse har i lighed med tidligere år været medvagn Lauersen, der nyder stor tilid i Beboårrepræsåntationens bestyrelse.

Bestvrelqesmøde 01 .05.201 g

En række punkter blev drøftet herunder:

Konstitution af bestyrelsen :
Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Tonny E. Christensen, sekretær- John Jaurnow, somkasserer.

Lukket for vandet:
En.lejer havde ringet den 04.M'18 kl. 18.30 og meddelt at der pludselig var lukket for vandet.Lejeren havde forsøgt at kontakte det natnummer der henviser tilws-combiByg, men uden atkunne komme igennem- Det drejede sig formodenttig o* *n akut situation med en vandskade,hvor en tilkaldt blikkenslager havde lukiet for vandeifor at kunne a*r;ærpe.t ro"n. Der varformodentlig tale om 

-en 
kortvarig lukning for vandei. Lejeren var blevet foreslået at kontaktenaboen og genboen for at høre om de Årige benoere dtså var uden vand. Elt*r, skulle lejerenringe tilbage. Lejeren ringede ikke tilbage.

Andelsboligforeningens generalforsamling :
P§ havde deltaget i.andelsboligforeningens gLnerafforsamling og gennemgik forløbet herunder atejendommens vaerdi er steget ira 418 Åio.oti. Endvioeie at anoeJs[ronen riar steget fra 5 kr. til 15kr. så ejendommens okonomivar inde ien god uJviklil 

'

Installation af elevatorer i ejendommen:
Med udgangspunkt" iejendommens forbedrede økonomigenoptog bessrelsen drøftelsen om atetablere elevatorer iejendommen. PS henviste t, at;;; på fæilesmødet den 2s.1115 havdeforelagt et forslag til hvorledes proiektet,kry,ne g*nn*;tåi*s, samt oplyst at gennemsnitsprisen per
I?tl§!"-pgang,vil udgøre cirka 1. mio.ut<..e{hrf;!g;il havoe BR modtaget en mait dateret den08'12.15 med følgende indhold: "lforfsaeflelse afirores uformelle møde ien 25.11.i5 kan jegoply§e, afieres fors/ag om etableing af e{evato.eri no."" ejendom (på køkkentrappeme) btevfarelagt.på besfyre/sens m,øde i gårl Bestyrelsen fandt idr*n rnferessan t. Det er imidlertidbesfyre/sens opfaffe/se, at et praiekt af dån sførrelsesorde n uktueft ikke er mutig for foreningen,,På denne baggrund besluttede bestyrelsen at genoftagå rug*n på et kommende fællesmøde.

Revisors udlæg:
Foreningens revisor aftrolder løbende udgifter til bl.a. blækpatroner - papir mv. og bestyrelsenbesluttede derfor at disse udgifter bør ddxtes ar rore*ngen.
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Bestvrelsesmøde 29.08. 1 I
En række punkter blev drøftet herunder:

Ejendommens vedligeholdelseskonto:
Bes§relsen havde meddelt ejendomsadministrationen at den kunne godkende forbruget på
kontoen.

Godkendelse af trapper:
Bestryrelsen havde godkendt færdiggørelsen af trappeopgangene i forbindelse med
afl everin gsforretn i ng.

Opsigelse af lejemål iforbindelse med dødsfald:
Beboerrepræsentationen havde medvirket til afuiklingen af et lejemål i forbindelse med et dødsfald.
Bestyrelsen fik udleveret materiale fra Lejernes Landsorganisation LLO, der aktuelt omhandlede
opsigelse af lejemål iforbindelse med dødsfald.

Bestvrelsesmøde 23. 1 01 I
En række punkter blev gennemgået herunder:

Gårdfornyelse:
Beboerrepræsentationen var blev orienteret om at ejendommennu er kommet på kommunens liste
over gårdfornyelsesprojekter. Projektet var foryentet igangsat i år 2019 - 20, men på grund af et
mindre tilskud fra kommunen blev projektet formodentlig først gennemført i perioden iOZO - ZZ.

Udmeldelse af LLO:
Det blev drøftet hvorvidt det fortsat var en god ide at være medlem af LLO. Såfremt
medlemsskabet ophørte ville foreningen spare 1000 kr. på årsbasis. Efterfølgende blev det
besluttet at medlemsskabet ophøre med udgangen af 2018.

Konti n ggentforhøjelse?
Bestyrelsen drøftede en evt. kontinggentforhøjelse for at bevare foreningens formue
(beredsskabspenge) intakt. Der blev drøftet en forhøjelse på henholdsvG S kr. og 10 kr. per
måned.

Det blev aftalt at der til næste bestyrelsesmøde udarbejds et budgetforslag for det kommende
budget, der indeholder en besparelse i relation til det sparede kontingent [a f OOO kr. og en
kontingentforhøjelse på 5 kr. per måned.

Aktuelt har Beboerrepræsentationen 34 medlemmer.

Bestyrelsesmøde 26. 1 1 .1 8

Husorden:
Eneste punkt på dagsordenen var en korrespondance mellem Beboerrepræsentationen og
andelsboli gforen ingen.

Bestvrelsesmøde 27. 1 1 . 1 8

Husorden:
Bestyrelsen fortsatte drøftelsen af indholdet i den korrepondance der var i gang med
andelsboligforeningen.



Bestvrelsesmøde 05. 1 2.1 8

En raekke punkter blev gennemgået herunder:

Husorden:
Denne sag var nu afsluttet.

Nyt vaskeri:
Bestyrelsen blev orienteret om at ejendommen planlagde at udskifte maskinerne i ejendommens
vaskeri med nye maskiner. Samtidig overvejede andelsboligforeningen, at der fremover skulle
betales for at benytte vaskeriet.

Arsagen til at andelsboligforeningen overvejede at opkræve betaling for at benytte vaskeriet
skyldtes, at nogle beboere udnyttede vaskekælderen langt ud over hvad der var rimeligt.

Bestvrelsesmøde 1 8.'l 2.1 8

En række punkter blev gennemgået herunder:

Budgetforlag:
Budgetforslaget blev gennemgået.
For en forhøjelse kunne argumentet være, at foreningens formue skulle forbtive intakt, dels at der i

de kommende år kunne ske en nedgang i medlemstallet med det resultat at foreningens
indestående faldt.

Foreningen havde siden starten haft som måI, at der skulle være en sum til rådighed pr. kr.
100.000 således at der var den nødvendige kapital tilstede i tilfælde af en konflikt, der krævede
juridisk eller anden bistand.

Med få lejere tilbage iejendommen kunne, den til den tid siddende bestyrelse i

andelsboligforeningen, muligvis føle sig fristet til at "presse" de sidste lejere ud, eller hvad der
aktuelt skete, at en andelsboligforening valgte at sælge ejendommen til en privat udlejer for at
score en økonomisk gevinst.

Nyt vaskeri:
Beboerrepræsentationen havde fået oplyst at benyttelsen af vaskeriet ville kræve besiddelsen af
en brik som det kendes fra adgang til hoved - og køkkendøre. Via brikken kunne man konstatere,
hvor mange gange den pågældende person benyttede vaskeriet.

Varmeproblemer 04.02.1 I
Uden forudgående varselforsvandt varmen i samtlige 166 lejligheder i 2 dage. De eneste der blev
orienteret om hvorfor var de beboere der gik ind på ejendommens hjemmeside, rnen mange
beboere er ikke på nettet, og selv de beboere som er på nettet går ikke nødvendigvis ind på
ejendommens hjemmeside hver dag.

Der var tale om et sammenfald af flere uheld samtidig, og afbrydelsen af varmen var således ikke
planlagt, men alligevel burde det have været muligt - selv med kort varsel- at opsætte en
foreløbig meddelelse på opgangenes opslagstavler i betragtning af ai afbrydelsen varede i 2 dage.

Beboerrepræsentationen blev efterfølgende godt orienteret af andelsboligforeningen, og den
tidtigere formand for andelsboligforeningens bestyrelse Lars Ulbæk kom med et godt råd"spørg
altid fru Hansen på 5 sal om hun har varme på alle radiatorerne for ellers virker sysfemef rkke
karretkt"



Renovation åf andelsbotriq
En ny adelshaver ønskede at gennemføre en støne renovering af sin bolig, hvilket indebar en
række generfor de øwige beboere i opgangen.

Her besluttede andelsboligforeningen at udbetale en kulancegodtgørelse på 2.000 kr. til hver af de
berørte lejeligheder, hvilket var en flot gestus.

Også idenne sag blev Beboerrepræsentationen holdt godt orienteret.

Bestvrqlsgsmøde 0§.Q3"1§
En række punkter blev drøftet herunder:

Ordinær generalforsamling:
Bestyrelsen drøftede den kommende dagsorden samt formands beretning.
Den ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 27. marts 2019 kl. 18.30.

Godkendelse af varmerGgnskab;
Bestyrelsen godkendte varmeregnskabet.

Nyt vaskeri:
Det nye vaskeri virkede tilfredsstillende.

Palle §trøm 27. marts 2019
Formand


