
Bestyrelsesmøde i A/F Sejlet, 2. september 2020 

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

Dagsorden: 

1 Opfølgning på punkter fra sidste møde, 10. juni 2020 

1A Installation af ladestander/wallbox til elbiler i parkeringskælderen 

1B Rapport vedr. eftersyn af varmeinstallation fra SEAS-NVE 

1C Ordinær generalforsamling 2020 

1D Databeskyttelsespolitik 

1E Ekstra rengøring/gulvvask i kælderen. 

2 Nye punkter til dette møde: 

2A Perioderegnskab 01.01.20 - 30.06.20 

2B Velkomstfolder til (nye) beboere 

2C Beslutning om ekstra rengøring ifbm. nedrivning af siloerne v. Aalborg 

Portland  

3 Nyt fra beboere 

4 Nyt fra E/F 

5 Eventuelt 

6 Mødekalender 

 

 

Referat 

1 Opfølgning på punkter fra sidste møde, 10. juni 2020 

1A Installation af ladestander/wallbox til elbiler i parkeringskælderen 

Sune har forhørt sig hos Ejerforeningen om en løsning på den forventede 

efterspørgsel og behovet for ladestandere i parkeringskælderen. Ejerforeningen og 

Parkeringslauget har, trods flere forsøg, ikke kunne finde en fælles løsning for hele 

Promenadebyen. Derfor kan det, for nuværende, lade sig gøre under følgende 

betingelser (uddrag fra referat i ejerforeningen d. 19. august 2019): 

1. Strømmen tages fra eltavlen i den pågældende ejerlejlighedsejers lejlighed. 



2. Det nødvendige arbejde i forbindelse med eltavle i lejligheden og med 

fremføring af elkabel til ladestik/ladeboks i P-kælderen udføres af elinstallatør, 

der anvises af bestyrelsen i det pågældende A/F, og i overensstemmelse med 

A/F-bestyrelsens anvisninger. 

3. Alle udgifter til elinstallation og ladestik/ladeboks afholdes helt af den 

pågældende ejerlejlighedsejer. 

4. Ved eventuel senere fraflytning reetableres de oprindelige forhold for 

fraflytterens regning med mindre, at den nye ejer overtager 

ladestikket/ladeboksen og pligten til reetablering. 

Sune har tidligere været i kontakt med Lars Rousing, Odense El, der har idéer til, 

hvordan ovenstående kan gøres i A/F Sejlet. Bestyrelsen arbejder videre med 

sagen, såfremt der er konkrete behov eller flere henvendelser/ønsker herom.  

1B Rapport vedr. eftersyn af varmeinstallation fra SEAS-NVE 

John og Sune har holdt møde med Thomas Ovesen, fra Ovesen VVS, om de i 

rapporten nævnte forbedringsforslag. Aftalen blev, at Thomas laver en tidsplan for 

igangsættelse. Firmaet skal, når projektet udføres, have adgang til hver enkelt 

lejligheds teknikrum. En plan for dette vil følge, når vi ved mere. 

Efter bestyrelsesmødet er Sune blevet kontaktet af Jannik Helberg, Fjernvarme Fyn, 

som har været med til at lave rapporten. Han tilbød, at hjælpe VVS-firmaet ifbm. 

arbejdet, således at det blev gjort som anbefalet i rapporten. Jannik gør det som en 

service, og det er således gratis for A/F Sejlet. Sune har efterfølgende formidlet 

kontakten og venter på en tilbagemelding. 

 

1C Ordinær generalforsamling 2020 

Dagsordenen for generalforsamlingen blev drøftet i bestyrelsen. Der blev ikke 

besluttet noget til dette punkt. Generalforsamlingen for A/F Sejlet starter 16.30 for 

tilmeldte lejlighedsejere. 

 

 

 



1D Databeskyttelsespolitik 

Bestyrelsen underskrev dokumenter vedr. behandling af persondata i A/F Sejlet og 

formand Sune Lohmann underskrev databeskyttelsespolitikken. Dokumenterne vil 

senere ligge digitalt på vores hjemmeside: www.promenadebyen-odense.dk under 

“dokumenter vedr. Sejlet”.  

 

1E Ekstra rengøring/gulvvask i kælderen. 

Intet nyt til dette punkt.  

 

2 Nye punkter til dette møde: 

2A Perioderegnskab 01.01.20 - 30.06.20 

Forud for mødet havde bestyrelsen fået tilsendt perioderegnskabet. Regnskabet 

viser et underskud på kr. 43.403 mod et budgetteret underskud på kr. 24.000. 

Afvigelsen skyldes især ekstra udgifter til vedligeholdelse, som følger beslutninger 

truffet af bestyrelsen. Egenkapitalen er fortsat på et meget fornuftigt niveau på kr. 

485.694,-.  

 

2B Velkomstfolder til (nye) beboere 

Inden mødet havde Sune udarbejdet forslag til en velkomstfolder og sendt rundt til 

bestyrelsens øvrige medlemmer. Efter gennemlæsning og enkelte rettelser blev den 

godkendt. Senere vil alle beboere få lagt et eksemplar i sin postkasse. For at 

kommende nye beboere også kan få et eksemplar, vil det være hjælpsomt, hvis 

nærmeste nabo(er) på etagen underretter bestyrelsen. 

 

2C Beslutning om ekstra rengøring ifbm. nedrivning af siloerne v. Aalborg 

Portland  

A/F Sejlet har modtaget kr. 3.701,- efter aftale mellem E/F Promenaden og 

nedbrydningsfirmaet Kingo Karlsen A/S. I forbindelse med kommende 

vinduespolering, giver støvgenerne ekstra arbejde, hvorfor Sune har været i dialog 

med Erwin Sørensen fra Slukefter Vinduespolering. Firmaet har givet et tilbud i 

omegnen af kr. 5.000,- for det ekstra arbejde på de vinduer, som er omfattet af vores 

http://www.promenadebyen-odense.dk/


aftale. Bestyrelsen diskuterede livligt, hvorvidt vi skulle acceptere tilbuddet. I sidste 

ende besluttede vi, at sige ja til det ekstra arbejde, som bliver udført 16/9.  

 

3 Nyt fra beboere 

På vores Facebook-gruppe deler beboere løbende information, som typisk bliver 

besvaret i samme tråd.  

 

4 Nyt fra E/F 

Rasmus bragte et punkt op vedr. papir- og papcontainere i kælderen. Bestyrelsen 

blev enige om, at sige ja til forslaget om at fjerne containere i kælderen, som en 

forsøgsordning. Håbet er, at det på sigt vil få folk til helt at stoppe med at henstille 

ulovligt affald i kælderen. Det har været en bekostelig affære, når der tidligere er 

blevet fjernet henstillet affald, ved siden af containerne. Man kan fortsat kaste småt 

pap og papir i indkastet på terræn. Stort pap skal, som altid, afleveres på en 

genbrugsplads. 

Rasmus arbejder fortsat på en løsning, i samarbejde med en anlægsgartner, om at 

genplante grønne områder mellem bygningerne, nyt møde er således aftalt.  

 

5 Eventuelt 

Bestyrelsen drøftede forskellige problemstillinger. Herunder de hvide postkasser ved 

hovedindgangene, hasarderet kørsel på promenadebyen og på havnepromenaden, 

vrider på kælderdørene og affald ved havnepromenade ifbm. med sensommerens 

varme vejr. Der blev ikke besluttet noget til dette punkt. 

Vi drøftede vanding/mangel på samme af vores nye beplantninger. Sune tager 

dialog med Torbens Erhvervsservice. Efter bestyrelsesmødet har Torben lovet at 

genplante de steder, hvor planterne er gået ud. Dette vil ske senere på efteråret 

 

6 Mødekalender 

Generalforsamling, torsdag d. 17. september kl. 16.30 

Bestyrelsesmøde og konstituering, onsdag d. 14. oktober ved Kjeld.  


