
Referat 

Bestyrelsesmøde A/F Sejlet 

05.09.2018 

 

Deltagere: Sune, Tom, Rasmus & John 

Afbud: Michael  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

a. Dagsorden blev godkendt  

 

2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde, inkl. evt. opfølgning på handlingspunkter 

a. Lapning af kasser under altaner. Tom beder Hauge Smeden kigge på 

udfordringen når de kommer for at lave nedløbsrør. Herefter vurderes hvad og 

hvordan det udbedres  

b. Isolering af teknikrum – Det er stadig ikke lykkedes at skaffe tegninger. Der 

afsøges yderligere erfaringer fra andre bygninger og leverandører  

c. Gennemgang og eftersyn af skodder og glaspartier. Glaspartier er blevet 

efterspændt i enkelte lejligheder og der var intet at komme efter, hvorfor der 

ikke arbejdes videre med den del. I forhold til at stormsikre skodder på øverste 

etage arbejdes der videre med at indhente tilbud 

d. Der mangler stadig udskiftning af lysstofrør i p-kælder. Michael adviseres og 

der rettes henvendelse til P-Laug  

e. Facebook gruppe er oprettet og der er god aktivitet – de der ikke er tilmeldt kan 

søge efter Sejlet, Promenadebyen på Facebook eller tilmelde sig via dette link:  

https://www.facebook.com/groups/902185189968988 

f.  Der er flere steder i ejendommen konstateret nedløbsrør der er gået fra i 

samlingen. John har bestilt Hauge Smeden som har udbedret dette den 6. 

september 2018 

 

3. Beslutning om navne på Promenadebyens huse 

https://www.facebook.com/groups/902185189968988/?fb_dtsg_ag=AdymxhdzqrCQtg3PnYEK60dwk3pD-cGoh_sdZe-JBJLlkw%3AAdxKgbxUN_RvrfYny2SyHVQna6AKr5sZsH_6HKFyNh70mg


a. Som det fremgår af notat fra sidste bestyrelsesmøde i E/F har alle huse meldt 

positivt tilbage og arbejdet med at få navne på pågår 

4. Enkelt ejers restance på 14.000 kr.  

a. Sagen er desværre endnu ikke afsluttet.  

5. Ekstraordinær Generalforsamling i Parkeringslauget 

a. Afventer referat på promenadebyens hjemmeside vedr. Generalforsamlingen d. 

4. september 2018.  

6. Fælles bestyrelsesmøde, 9. november (hvem deltager?) 

a. Sune, Rasmus, Tom og John deltager.  

7. Diverse:  

a. Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde – afholdes den 17. oktober 2018 

kl. 19.00 hos Tom (12.2.TV) 

b. Bestyrelsen diskuterede forskellige forsalg til forskønnelse af ejendommen:  

i. Færdiggørelse af områderne ved trappeopgange. De står alle i rå beton 

og samler skidt og støv. Sune indhenter forslag 

ii. Automatisering af døren til kælder. Sune tager dialog med Soldækket  

iii. Broen er i gang med at renovere kælderområde. Bestyrelsen aftalte at 

komme på besøg og se resultatet til inspiration  

 

 


