
Bestyrelsesmøde	  i	  Sejlet	  d.	  24/9	  -‐	  14	  
	  

Tilstedeværende:	  Duncan,	  	  Louise,	  Kjeld	  (referent)	  

	  

1. Lys	  ved	  nedgang	  til	  kælder.	  Duncan	  har	  indhentet	  tilbud	  fra	  Lindpro	  på	  knap	  5.000,-‐	  kr.	  hvilket	  
bestyrelsen	  har	  besluttet	  at	  acceptere	  og	  igangsætte.	  	  

2. Beplantning	  under	  udhæng.	  Tilbuddet	  fra	  ”Mand	  og	  bil”	  har	  været	  i	  høring	  hos	  alle	  ejere,	  der	  
alle	  har	  reageret	  positivt	  med	  undtagelse	  af	  3,	  som	  ikke	  har	  svaret.	  Bestyrelsen	  har	  besluttet	  at	  
acceptere	  tilbuddet,	  og	  det	  forventes,	  at	  arbejdet	  kan	  blive	  udført	  i	  uge	  43/44.	  

3. Ødelagte	  hækplanter.	  Det	  var	  tanken,	  at	  de	  ødelagte	  hækplanter	  skulle	  være	  udskiftet	  ved	  
samme	  lejlighed.	  Imidlertid	  har	  det	  vist	  sig,	  at	  årsagen	  til,	  at	  planterne	  bliver	  ødelagt	  er,	  at	  den	  
membran,	  	  som	  ligger	  under	  gør,	  at	  vandet	  ikke	  kan	  løbe	  fra	  når	  det	  regner	  meget,	  og	  derfor	  
drukner	  planterne.	  Derfor	  afventer	  vi	  en	  samlet	  beslutning	  i	  den	  store	  E/F,	  hvor	  temaet	  også	  er	  
på	  dagsordenen,	  da	  det	  samme	  gør	  sig	  gældende	  for	  så	  vidt	  angår	  hækplanterne	  mellem	  
Stævnen	  og	  Broen.	  	  

4. Nedløbsrør	  på	  altaner.	  Ejerne	  og	  Kielberg,	  der	  repræsenterer	  ejeren	  af	  de	  udlejede	  lejligheder,	  
er	  blevet	  bedt	  om	  en	  tilbagemelding,	  når	  eventuelt	  beskadigede	  nedløbsrør	  er	  ordnet.	  De	  af	  jer,	  
der	  endnu	  ikke	  har	  svaret,	  bedes	  venligst	  snarest	  muligt	  svare	  tilbage	  på	  overgaard@pc.dk.	  	  

5. Sikring	  af	  skodder	  på	  altaner.	  Bestyrelsen	  har	  besigtiget	  skodder	  på	  7.	  sal,	  og	  Duncan,	  og	  en	  
anden	  ejer	  med	  teknisk	  indsigt,	  mener,	  at	  problemet	  er,	  at	  gevindstykkerne	  flere	  steder	  er	  for	  
korte	  tillige	  med,	  at	  stålstykket,	  som	  hjulet	  drejer	  på,	  flere	  steder	  er	  ulige,	  så	  hjulet,	  ved	  stærk	  
storm/orkan,	  kan	  være	  i	  fare	  for	  at	  rulle	  ud	  af	  køreskinnen.	  Bestyrelsen	  vil,	  i	  første	  omgang,	  
forsøge	  at	  lave	  en	  aftale	  med	  BJ	  Installation	  om	  at	  forestå	  en	  forsvarlig	  reparation	  på	  7.	  sal,	  og	  
herefter	  vurdere	  på,	  hvorvidt	  alle	  skodder	  skal	  have	  et	  eftersyn	  og	  måske	  et	  regelmæssigt	  
servicetjek.	  	  

6. Justering	  af	  døre.	  Bestyrelsen	  er	  i	  færd	  med	  at	  lave	  en	  aftale	  med	  Odense	  Låseservice	  om	  en	  
gennemgang	  af	  alle	  fælles	  døre	  i	  opgange	  og	  kælder	  med	  henblik	  på	  en	  justering,	  så	  vi,	  her	  til	  
vinter,	  kan	  være	  sikre	  på,	  at	  dørene	  smækker	  ordentlig	  i,	  når	  de	  bruges.	  

7. Status	  på	  stormskaden.	  Status	  er,	  at	  vores	  byggeskadeforsikringsselskab,	  Caplloyd,	  er	  i	  færd	  
med	  at	  undersøge,	  hvem	  der	  er	  ansvarlig	  for	  fejlkonstruktionen	  på	  og	  omkring	  taget.	  Det	  er	  
desværre	  en	  langsommelig	  proces,	  idet	  det	  kniber	  med	  at	  få	  nogen	  til	  at	  tage	  ansvar.	  For	  at	  få	  
afsluttet	  den	  sidste	  del	  af	  manglerne,	  som	  ikke	  skyldes	  fejlkonstruktionen,	  er	  det	  afgørende,	  at	  
vi	  først	  får	  afklaret	  og	  ordnet	  det	  fejlkonstruerede.	  Hvis	  ingen	  vil	  tage	  ansvar,	  må	  bestyrelsen	  
forholde	  sig	  til	  den	  videre	  fremfærd.	  Da	  skaden	  hidrører	  fra	  et	  fællesareal,	  er	  der	  en	  selvrisiko	  
på	  40	  x	  11.000	  kr.	  =	  440.000	  kr.,	  så	  A/F	  vil,	  alt	  andet	  lige,	  komme	  til	  at	  betale,	  hvis	  ansvaret	  ikke	  
kan	  placeres.	  

8. Vandskade	  i	  nr.	  12,	  2.	  og	  3.	  sal	  omfattende	  4	  lejligheder.	  Der	  er	  anmeldt	  en	  vandskade.	  
Gjensidige	  har	  nægtet	  at	  besigtige	  den,	  idet	  de	  ikke	  mener,	  at	  den	  kan	  stamme	  fra	  
stormskaden.	  Efter	  diverse	  undersøgelser	  er	  vi	  nået	  frem	  til,	  at	  skaden,	  med	  al	  sandsynlighed,	  
stammer	  fra	  vand	  i	  betonelementerne	  i	  loftet.	  Der	  er	  nu	  boret	  huller,	  så	  vandet	  er	  løbet	  ud.	  



Bestyrelsen	  har	  forhørt	  os	  hos	  LEA	  Ejendomspartner	  m.h.t.	  ansvarsplacering	  af	  skaden.	  LEA	  har,	  	  
med	  baggrund	  i	  vores	  vedtægter	  og	  normal	  praksis	  på	  området,	  	  svaret,	  at	  A/F	  er	  ansvarlig	  for	  
udbedring	  af	  skaden,	  hvilken	  bestyrelsen	  har	  taget	  til	  efterretning.	  Sagen	  er	  dog	  nu	  anmeldt	  
overfor	  vores	  byggeskadeforsikringsselskab	  Caplloyd	  ,	  hvorfra	  der	  afventes	  svar.	  Det	  er	  dog	  	  
usikkert,	  hvorvidt	  det	  kan	  karakteriseres	  som	  en	  byggeskade.	  	  	  

9. For	  referatet:	  Kjeld	  Overgaard	  	  	  	  


