
Bestyrelsesmøde i A/F Sejlet, 15. april 2020 

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

Mødet blev afholdt virtuelt. 

Dagsorden: 

1 Opfølgning på punkter fra sidste møde, 19. februar 2020 

1A Altankasser, nedløbsrør samt brandspjæld i kælder nr. 16 

1B Isolering af teknikrum 

1C Vandingsanlæg og genplantning af udeområder 

1D Installation af ladestander/wallbox til elbiler i parkeringskælderen 

1E Affaldssortering, papir- og papcontainere i kælderen. 

1F Gennemgang og udskiftning af pærer i trappeopgange 

2 Nye punkter til dette møde: 

2A Rapport vedr. eftersyn af varmeinstallation fra SEAS-NVE 

2B Ordinær generalforsamling 2020 

2C Databeskyttelsespolitik 

3 Nyt fra beboere 

4 Nyt fra E/F 

5 Eventuelt 

6 Mødekalender 

 
  



Referat 
 
1 Opfølgning på punkter fra sidste møde, 19. februar 2020 

1A Altankasser, nedløbsrør samt brandspjæld i kælder nr. 16 

Tom tager kontakt til Hauge Smedje for at sikre sig, at opgaven med at flytte 

brændspjæld i erhvervslokalet, som aftalt, er løst. Sune skriver ud på Facebook, hvis 

andre beboere, som han selv, har oplevet, at nedløbsrøret ikke er lavet korrekt. Tom 

præsenterer firmaet for ovenstående samt evt. flere “reklamationer”. 

1B Isolering af teknikrum 

Bestyrelsen har gennem længere tid undersøgt teknikrum flere steder i bygningen. 

Baggrunden var en mistanke om manglende brandisolering mellem 

etageadskillelserne, da en beboer for lang tid siden bemærkede cigaret-/røglugt i 

egen lejlighed, efter overboen havde røget. Sikkerhed er af højeste prioritet, hvorfor 

bestyrelsen har undersøgt flere teknikrum for at blive klogere på mulige fejl og 

mangler. Vi har fået forskellige konklusioner og ingen endegyldig afklaring. 

Bestyrelsens vurdering er derfor, at ovenstående hændelse kan skyldes midlertidig 

defekt udsugning (ved emhætte og badeværelse). Af flere omgange har vi således 

konstateret, at hvis udsugningen ikke virker, kan man lugte mad og røg fra 

over-/underboen. I et enkelt tilfælde har vi måtte skifte motoren, som styrer 

ventilationen på taget, men andre gange har årsagen været en plastikpose, der 

sidder fast i risten på 7. sal. Bestyrelsen har, indtil videre, besluttet ikke at foretage 

sig yderligere i forhold til isolering af teknikrum, med mindre et flertal blandt husets 

ejere mener, at der skal undersøges yderligere. Punktet vil blive behandlet på 

kommende generalforsamling.  

1C Vandingsanlæg og genplantning af udeområder 

Efter påske har Torben (Torbens Erhvervsservice) tilkendegivet, at han vil plante 

græsser mv. i aftalte områder omkring bygningen. Han vil ligeledes styre/tilslutte 

vandingsanlægget og vande de steder, hvor det er nødvendigt til en start. 

1D Installation af ladestander/wallbox til elbiler i parkeringskælderen 

Intet nyt til dette punkt. Vi afventer udspil fra Ejerforeningen og parkeringslauget. 

 

 



1E Affaldssortering, papir- og papcontainere i kælderen. 

På det seneste har vi konstateret forkert brug af vores pap- og papircontainere i 

kælderen. Således er store papkasser og pizzabakker efterladt og puttet i 

containerne. Ordningen er kun til småt pap og papir. Stort pap og andet affald skal 

man selv aflevere på genbrugspladsen. Pizzabakker skal i restaffald. Disse kan 

lægges i blød i 5 min. hvorefter de nemt kan foldes sammen og komme i 

skraldespanden. Rasmus vil spørge parkeringslauget, hvorvidt containere i kælderen 

helt forsvinder, når de nye indkast til affald på terræn er klar til brug. 

1F Gennemgang og udskiftning af pærer i trappeopgange 

Defekte pærer er udskiftet. Punktet er hermed afsluttet. Hvis beboere opdager 

defekte lamper, bedes de kontakte bestyrelsen. 

2 Nye punkter til dette møde 

2A Rapport vedr. eftersyn af varmeinstallation fra SEAS-NVE 

Forud for mødet havde bestyrelsen fået tilsendt rapport vedr. eftersyn af 

varmeinstallationen i Sejlet fra firmaet SEAS-NVE. Konklusionen er, at vi har en (for) 

høj returtemperatur, som medfører højere økonomiske udgifter for alle i bygningen. 

Vi blev præsenteret for tre muligheder, der alle vil forbedre returtemperaturen, som 

både gavner miljøet og vores økonomi på sigt. Hvis alle forbedringstiltag 

iværksættes, bliver den samlede investering ca. kr. 64.000,- 

John tager kontakt til firmaet SEAS-NVE for et konkret tilbud samt afklaring af 

uklarheder og spørgsmål. Bestyrelsen er positivt stemt for at arbejde videre med 

forslaget for at mindske det samlede varmeforbrug. På sigt vil dette, efter 

medfølgende beregninger, være en økonomisk gevinst for A/F Sejlet og den enkelte 

beboer. 

2B Ordinær generalforsamling 2020 

Årets generalforsamling er pga. corona-situationen udskudt. Ejere vil blive indkaldt 

senere på året efter gældende regler, dvs. mellem 2-4 uger.  

2.C Databeskyttelsespolitik 

A/F Sejlet har modtaget dokument fra Erik Nielsen, der har udarbejdet 

databeskyttelsespolitik for A/F Broen. Kjeld tilpasser dokumentet, så det passer til 

A/F Sejlet. Senere vil dokumentet blive lagt ud på hjemmesiden. 

 



3 Nyt fra beboere 

En beboer har ytret ønske om at etablere en form for veranda/drivhus på terrassen, 

således at denne kan bruges i kolde eller vindblæste tider. Bestyrelsen drøftede 

idéen og har forståelse for behovet og lysten til at forlænge udesæsonen. Det er dog 

en enig bestyrelse, der ikke ønsker at behandle forslaget yderligere. I forhold til 

æstetik, brandsikkerhed og gældende vedtægter ser vi det således ikke relevant. 

4 Nyt fra E/F 

Intet nyt. 

5 Eventuelt 

Som tidligere nævnt, skal affald sorteres, da vi som borgere i Odense Kommune har 

sorteringspligt. Dette gælder også større møbler, som nogen desværre på egoistisk 

vis vælger at efterlade i kælderen. Bestyrelsen har for nyligt været rundt i opgange, 

fælles entre og reposer i forbindelse med skift af pærer. Her blev det konstateret, at 

fællesarealerne nogle steder bruges til opbevaring af f.eks. cykler, vasketøjsstativer 

og andre mindre effekter. Disse bedes fjernet, da fællesarealerne er flugt- og 

brandveje og derudover ikke ment til opbevaring.  

Bestyrelsen er ligeledes gjort opmærksom på høj musik om natten. I første omgang 

vil vi derfor minde alle om gældende husorden, der i solidaritet med naboerne 

beskriver emnet ‘ro’ således:  

“Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må kun finde sted på hverdage fra 
kl. 08.00 til kl. 20.00. I weekender og på helligdage fra kl. 10.00 til kl. 16.00. 

Musik og anden lyd skal reguleres i forhold til åbne døre og vinduer for at sikre ro for 
de øvrige beboere. 

Enhver form for voldsom støjende adfærd skal på naboers forlangende dæmpes 
eller stoppes. På aftener op til lørdage, søndage og helligdage skal der være ro fra 
kl. 24.00. Alle andre aftener skal der være ro fra kl. 22.00.” 

Hele husordenen kan tilgås fra den fælles hjemmeside. Her er direkte link: 

http://www.promenadebyen-odense.dk/wp-content/uploads/Husorden-januar-2019.p
df  

6 Mødekalender  

Næste møde onsdag d. 10. juni 2020, kl. 19 hos John, 14. 6.TV 
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