
A/F Sejlet – Bestyrelsens beretning for 2014/2015. 

Efter generalforsamlingen i maj 2014 konstituerede den nye bestyrelse sig med Louise Pedersen som 

formand, Kjeld Overgaard som næstformand og Duncan Hooper som menigt medlem. Bestyrelsen har i 

årets løb holdt 7 møder. Mødereferater er sendt rundt på mail til ejerne tillige med, at de er offentliggjort 

på vores hjemmeside www.5000havn.dk/sb under fanebladet Sejlet. Personlige årsager har i årets løb 

medført, at Duncan ønskede at udtræde af bestyrelsen, hvilket medførte, at han i oktober blev afløst af 

suppleant, Kirsten Krogh. På samme måde ønskede Louise i december at udtræde af bestyrelsen, hvilket 

medførte, at hun blev afløst af suppleant Michael Gylling Nielsen. Bestyrelsen har siden konstitueret sig 

med Kjeld Overgaard som formand, Michael Gylling Nielsen som næstformand og Kirsten Krogh som 

sekretær. Louise har i sin formandsperiode været Sejlets repræsentant i Ejerforeningens bestyrelse, hvilken 

post blev overtaget af Kjeld ved Louises udtræden. 

Siden seneste generalforsamling har bestyrelsen gennemført og medvirket i følgende projekter: 

Beplantning af trædebregner under udhæng. Der er samtidig truffet aftale om regelmæssig vanding med 

vores vicevært. 

Montering af chiplåse ved 4 indgangsdøre i kælderen. 

Montering af lys ved kælderskakten. 

Montering af pullerter langs bygningen, så der ikke længere kan køres med tunge køretøjer (beslutning i 

Ejerforeningen). 

Vandskade i nr. 12, 7. tv. og 6. tv. stammende fra en utæt radiator i nr. 12, 7. tv. Skaden er dækket af 

Gjensidige Forsikring. 

Bestyrelsen har aktuelt gang i følgende projekter, der endnu ikke er afsluttet: 

Stormskadesagen fra oktober 2013, der overordnet stort set er kommet på plads med udbedring af de 

mangler på fællesarealer, som bestyrelsen havde anmeldt. Bestyrelsen besluttede i efteråret at bede LEA 

Ejendomspartner om hjælp til at afslutte sagen, da vi længe havde følt, at den stod i stampe. Sagen er dog 

endnu ikke helt afsluttet, da en fejlkonstruktion i taget spærrer herfor. Flere af de involverede håndværkere 

i byggeriet har besigtiget fejlkonstruktionen, men ingen vil tage ansvar herfor. Bestyrelsen har fået 

udarbejdet en tagrapport af EBAS, som er betalt af vores byggeskadeforsikringsselskab Caplloyd. Rapporten 

synes at fastslå, hvem der er ansvarlig for fejlkonstruktionen, men trods utallige henvendelser og 

undersøgelser af det pågældende firma, kan vi ikke umiddelbart komme videre her. Bestyrelsen har 

efterfølgende rettet henvendelse til kuratoren i Odense Havneudviklings bo (Sjælsø) og anmeldt krav om 

udbedring, men vi har endnu ikke fået kuratorens stillingtagen til denne henvendelse, og vi ved ikke om, og 

i givet fald i hvilket omfang, der er midler i boet. Den omtalte rapport fra EBAS sår endvidere tvivl om, hvor 

vidt forskellige andre forhold på taget er udført håndværksmæssigt korrekt efter udbedring af 

stormskaden. Bestyrelsen har efterfølgende rettet henvendelse til Promana Byggerådgivning for at få 

kvalificeret hjælp til at løse sagen, så vi sikrer, at vores tag bliver lavet ordentligt. Denne sag er vores 

absolut største, og forinden vi kender det endelige økonomiske udfald heraf, har bestyrelsen besluttet ikke 

at foretage andre investeringer, med mindre de synes meget nødvendige. Vores stormskadeforsikringssag 

http://www.5000havn.dk/sb


skal være afsluttet senest 3 år efter skadens hændelse. Der resterer stadig et udestående med manglende 

tapetsering og maling m.v. i nr. 14, 7. th., som ikke er kommet videre p.g.a. konstruktionsfejlen, hvilket 

længe ikke har været rimeligt overfor de pågældende ejere. Bestyrelsen har derfor indstillet sig på, at A/F 

sandsynligvis selv må bidrage økonomisk til at få udbedret fejlkonstruktionen, hvis Promana ikke vurderer, 

at der umiddelbart er noget at komme efter fra håndværkerne eller Boet efter Odense Havneudvikling. 

Vores henlæggelse til vedligeholdelse på 40.000 kr. burde kunne bære det meste af den omkostning, men 

ellers må der tæres lidt på vores i øvrigt pæne egenkapital.  

Vandskade i nr. 12, 4. tv. med følgeskader i nr. 12, 3. tv., 2. tv. og 3. mf. Skaden stammer fra et utæt rør 

under vasken i nr. 12, 4. tv. Følgeskaderne er dækket af Gjensidige. Skaderne er tæt på at være udbedret. 

Dog har vi spurgt Gjensidige om dækning af eventuelle skader i gulvet/dækket mellem 3. og 4. sal, hvilket 

de endnu ikke har svaret på. 

Nedløbsrør på altaner. Bestyrelsen har spurgt alle ejere, inkl. Advokatfirmaet Kielberg der administrerer de 

udlejede lejligheder, om eventuelt løsthængende nedløbsrør. Vi har ikke hørt noget fra Kielberg siden et 

sekretærskift, så nu genoptages sagen. 

Vurdering af behovet for servicekontrakter udover dem vi har. Opgaven er overdraget til en kommende 

bestyrelse i Ejerforeningen (den der vælges efter dagens generalforsamling)., så der samlet set kan kigges 

på alle punkthuse under et. Hvis opgaven ikke fanges der, er det dog vigtigt, at den nye bestyrelse i Sejlet 

forholder sig til opgaven. 

Bestyrelsen har stillet følgende sager i bero, indtil stormskadesagen med fejlkonstruktionen er afsluttet: 

Undersøgelse og eventuelt forbedring af ventilations- og udsugningsanlæg. 

Eventuel bedre sikring af skodder på 7. sal mod vest, der faldt ned under stormen. Herunder skal det 

overvejes, om sikringen også skal foretages andre steder. Bestyrelsen har forsøgt at få teknisk bistand til 

denne opgave, men føler ikke at have et overblik over, hvorvidt det er fornuftigt og (u)ansvarligt med 

sikring af de omtalte skodder alene.  

Bestyrelsen oplever løbende udfordringer med især: 

Skraldeskakterne der løbende stopper til. Stoppet skyldes som oftest, at der proppes effekter i skakten, der 

ikke er lovlige. Desuden har der været problemer med utætheder og luft i systemet. 

Elevatorerne der har været udsat for hærværk og gentagne gange har sat sig fast som følge af 

uhensigtsmæssig brug. Bestyrelsen har nu opsat skilte om adfærd i elevatorerne. OTIS, som servicerer 

elevatorerne, er vi meget lidt tilfredse med, da de er svære at få i tale, når vi henvender os til dem, og vist 

mest har deres styrke i at udstede fakturaer. Vi overvejer p.t., om der skal træffes aftale med et andet 

firma.     

 


