
Bestyrelsesmøde i A/F Sejlet, 24. februar 2021

Deltagere: Rasmus, John, Kjeld, Tom og Sune (referent)

Mødet blev afholdt virtuelt.

Dagsorden:

1 Opfølgning på punkter fra sidste møde, d. 20. januar

1A Forsikringssag ang. nedstyrtede og fjernede altanglas.

1B Tilbud på permanent løsning og forbedring af sikkerheden på altanglas.

2 Nye punkter til dette møde:

2A Gennemgang af 2020 regnskab

2B Drøftelse af budget 2021

2C Udendørskrukker

2D Spots/lys ved elevatorerne

3 Nyt fra beboere

4 Nyt fra E/F

5 Eventuelt

6 Mødekalender

Referat
1 Opfølgning på punkter fra sidste møde, d. 20. januar
1A Forsikringssag ang. nedstyrtede og fjernede altanglas.
Kjeld har været i kontakt med Codan, der har godkendt skadesanmeldelsen på vores

altanglas. Codan har betalt fakturaen direkte til Redtz, som lød på 50.404,21 kr.

Sagen er hermed afsluttet.

Et altanglas har ramt håndlisten på en underbos altan. Bestyrelsen har indhentet et

tilbud fra Citytømreren for udskiftning af denne. Da det er et nyt stykke træ, vil der i

nogen tid være en forskel i nuancerne. Med tiden vil disse blive mindre, men ejeren

havde et ønske om, at få skiftet håndlisten på hele terrassen. Bestyrelsen drøftede

dette og vurderede, at det alene er den ødelagte håndliste, som dækkes. Ejeren kan

naturligvis vælge at udskifte den resterende del, med samme træsort, for egen

regning.



Kjeld har yderligere lavet en anmeldelse til byggeskadeforsikringen, firmaet

Caplloyd, som vi afventer svar fra.

1B Tilbud på permanent løsning og forbedring af sikkerheden på altanglas.
Sune har indhentet tilbud på udbedring af samtlige altanglas, som er i fare for at

falde ned i kraftig blæst, hvis de sidder løst. Bestyrelsen drøftede de forskellige

muligheder og tilbud fra Redtz og Fyns Glarmester samt finansieringen heraf. Vi

besluttede at acceptere tilbuddet fra Fyns Glarmester (FG), der vil kunne starte på

udbedringerne inden længe og forhåbentlig være færdig inden efteråret. Prisen på

195.625 kr. vil efter aftale med FG, blive fordelt på to regnskabsår.

Bestyrelsen udarbejder en beboerliste med kontaktoplysninger til FG. og så vil der

blive informeret skriftligt og på Facebooksiden “Sejlet, Promenadebyen”. FG vil

kontakte de enkelte ejere/lejere, når de har en plan klar. Bestyrelsen har foreslået at

starte i nr. 12, 7.TV og arbejde ‘nedad’, da det var her det startede i december.

I forbindelse med arbejdet vil der kunne opstå gener i form af metalspåner, der kan

havne hos underboen. De laver en ‘opsamler’ med magneter på, men hvis man ikke

er opmærksom på at fjerne spånerne, kan disse give rustpletter.

2 Nye punkter til dette møde:
2A Gennemgang af 2020 regnskab
Bestyrelsen havde inden mødet modtaget udkast fra LEA til resultatopgørelse og

balance for 2020. Kjeld gennemgik det modtagne. F.s.v.a. resultatopgørelsen er der

alene en væsentlig afvigelse fra budgettet, hvilket er udgifter til vedligeholdelse, der i

alt beløber sig til 234.212 kr. mod et budget på 116.350 kr. Den faktiske udgift er dog

rimeligvis som forventet i forlængelse af de tilkendegivelser om

forbedringer/vedligehold, som bestyrelsen fik på generalforsamlingen i september.

Årets resultat bliver et underskud på 175.000 kr. mod et budgetteret underskud på

60.000 kr. Vores egenkapital på 353.919 kr., der fremgår af balancen, vurderes dog

fortsat på et fornuftigt niveau. Bestyrelsen var enige i at godkende

resultatopgørelsen og balancen for 2020, hvilket efterfølgende er sket overfor LEA.

Der vil ske en gennemgang af materialet på den kommende generalforsamling.

2B Drøftelse af budget 2021
Bestyrelsen havde inden mødet modtaget udkast fra LEA til budget for 2021. Kjeld

gennemgik det modtagne. Budgetudkastet udviste et underskud på 15.400 kr. Pga.

de igangværende overvejelser om sikring af altanværn på den mest

hensigtsmæssige og økonomisk favorable måde udskød bestyrelsen beslutningen



om fastlæggelse af det endelige budget. Efterfølgende har Sune fået en afklaring

med Fyns Glarmester, hvorefter bestyrelsen har valgt at forhøje den foreslåede

vedligeholdelsesudgift fra 117.000 kr. til 145.000 kr. Herudover medtages der en

ekstraordinær udgift på ca. 8.000 kr. til TDC for betaling af alarmforbindelse til

sprinkleranlæg i P-lauget. Beløbet har siden 2010 fejlagtigt været betalt af A/F

Stævnen, og vil fra 1. juli fremadrettet blive betalt af P-lauget. Det betyder samlet

set, at der for 2021 budgetteres med et underskud på 51.400 kr., hvilket LEA er

orientereret om.

2C Udendørskrukker
Sune og Tom sørger for genplantning af vores store krukker ved indgange og

fællesarealer. Sune har udlånt to store krukker, én til hver opgang, som Tom vander.

2D Spots/lys ved elevatorerne
Enkelte steder er der fjernet/mistet metalclips til de to spots ved elevatorerne.

Rasmus undersøger og indkøber nye.

3 Nyt fra beboere
Intet nyt.

4 Nyt fra E/F og p-lauget
De grønne papir- og papcontainere i kælderen er fjernet. Fremadrettet skal småt pap

og papir i indkast på terræn eller på genbrugsstationen. Det fulde referat kan findes

på vores fælles hjemmeside www.promenadebyen-odense.dk
5 Eventuelt
Intet nyt til dette punkt.

6 Mødekalender
Næste møde er 7. april, ved Rasmus.

http://www.promenadebyen-odense.dk

