
Bestyrelsesmøde   i   A/F   Sejlet,   11.   december   2019  

Deltagere:   John   E.,   Tom   (referent),   Kjeld   og   Sune.  

Dagsorden:  
1.  Opfølgning   på   punkter   fra   sidste   møde,   24.   oktober   2019  
1.A Altankasser,   nedløbsrør   samt   brandspjæld   i   kælder   nr.   16  
1.B Isolering   af   teknikrum  
1.C Vandingsanlæg   og   genplantning   af   udeområder  
1.D Maling   af   kælderrum   mv.  
1.E Installation   af   ladestander/wallbox   til   elbiler   i   parkeringskælderen  
2. Nye   punkter   til   dette   møde  
2.A Konstituering   af   ny   bestyrelse  
2.B Affaldshåndtering/Ny   affaldsordning  
2.C Kommende   generalforsamling   (22.   april   2020)  
3.  Nyt   fra   beboere  
4.  Nyt   fra   E/F  
5. Eventuelt  
6.  Mødekalender  
 
Referat  
1.        Opfølgning   på   punkter   fra   sidste   møde,   24.   Oktober   2019  
1.A Da   Hauges   Smedje   var   forbi,   blev   der   ikke   lavet   noget.   De   skal   ud   igen   for   at  
tage   loftplader   ned.   Brandspjældet   i   nummer   16   er   blevet   inspiceret.   Ifølge   HS   var   alt  
som   det   skulle   være,   så   han   vil   tage   kontakt   til   Odense   Renovation.   Sune   har   den  
videre   kontakt.  
1.B Kjeld   har   været   i   kontakt   med   ejeren   af   Mesanen,   da   han   skulle   have   en  
kontakt   der   kunne   hjælpe,   men   det   har   ikke   givet   noget   resultat.   Efterfølgende   har  
der   været   taget   kontakt   til   en   tømrer,   som   ville   komme   og   besigtige   et   teknikrum.  
Tom   har   efter   mødet   aftalt   møde   med   en   tømrer.   
1.C Beplantning   af   græsser   mv.   udføres   i   foråret,   når   der   ikke   længere   er   udsigt   til  
eller   risiko   for   frost.   I   forhold   til   de   nødder   vi   skal   have   lagt,   har   vi   fået   oplyst,   at   der  
vil   ske   noget   i   løbet   af   de   næste   to   uger.   Der   har   ligeledes   været   taget   kontakt   til   E/F  
med   henblik   på   at   få   gen-   eller   omplantet   de   arealer,   de   har   ansvaret   for   (hækplanter  
mv.   som   er   gået   ud).  
1.D  Vi   har   modtaget   et   tilbud   på   12.500   kr.   for   at   få   spartlet   og   malet   de   to  
ankomstrum   i   kælderen   (dem   ved   elevatorerne).   Det   tilbud   har   bestyrelsen   besluttet  
at   gå   videre   med,   samt   at   indhente   et   tilbud   på   gulvene   i   samme   rum.   
1.E Sune   har   været   i   kontakt   med   Lars   Rousing,   Odense   El.   Hvis   en   ejer   ønsker  
ladeboks   i   kælderen,   skal   der   bores   et   hul   i   teknikrummene   med   elinstallationer   på  
alle   etager,   så   der   kan   trækkes   ledninger.   En   sådan   udgift   ville   tilhøre   hele   A/F,   så  
alle   beboere   i   fremtiden   vil   have   muligheden   for   at   få   opsat   ny   eltavle   mv.  
Ledningsføringen   fra   alle   lejlighederne   til   deres   respektive   parkeringsplads,   vil   de  



enkelte   ejere   selv   skulle   betale   for.   Bestyrelsen   arbejder   videre   med   det.   Der   er  
endnu   ikke   et   aktuelt   behov,   men   det   vil   der   sikkert   blive   i   fremtiden.   Bestyrelsen    vil  
følge   behovet   og   vurdere   sagen   sammen   med   E/F,   der   også   har   gang   i   nogle  
undersøgelser.   
2.  Nye   punkter   til   dette   møde  
2.A Tom   tiltræder   som   næstformand   efter   John   H.   er   trådt   ud.   Ellers   fortsætter  
bestyrelsen   som   hidtil   med   John   E.   som   nyt   medlem.  
2.B Vi   har   modtaget   spande   og   poser   til   den   nye   ordning.   Det   er   meningen   at  
disse   benyttes   til   madaffald,   som   skal   indkastes   på   terræn.   Restaffald   skal   smides   i  
suget   i   bygningen.   Glas,   metal   og   pap   skal   sorteres   og   smides   i   de  
beholdere/indkast   der   er   i   og   omkring   bygningen.   Hvis   man   ikke   har   taget   en   spand  
og   poser,   kan   man   henvende   sig   til   bestyrelsen.   Vi   har   et   lager   i   kælderen.   
2.C Bestyrelsen   ønsker   at   holde   fast   i   at   A/F   Sejlet   mødes   fem   kvarter   før  
generalforsamlingen   i   E/F   Promenadebyen   og   Parkeringslauget.   Sune   giver   Kim   fra  
Lea   besked.   
3. Der   er   ikke   indkommet   noget   fra   beboerne.   
4. Da   Rasmus   var   forhindret   i   at   deltage   i   dette   møde   var   der   ikke   noget   nyt   at  
melde.  
5. Eventuelt.  
5.1 Bestyrelsen   tager   kontakt   til   LEA   med   henblik   på   at   få   en   dato   for  
fremsendelse   af   budget   for   2020  
5.2 Døren   fra   kælder   til   promenaden   mellem   Sejlet   og   Soldækket   lukker   ikke.   Tom  
tager   kontakt   til   Odense   Låseservice   for   at   få   den   lavet.  
5.3 Bestyrelsen   agter   at   igangsætte   endnu   en   cykelaktion   i   kælderen.   Der   vil   blive  
sat   sedler   på   cyklerne   hen   over   julen.   
5.4 Bestyrelsen   vil   arbejde   videre   på   at   få   styr   på   databehandleraftalen.   
6. Næste   bestyrelsesmøde   er   hos   Rasmus   d.   19.   februar.  
 


