
Bestyrelsesmøde i Sejlet den 25. marts 2015

Tilstedeværende: Kjeld, Michael og Kirsten (referent)

1. Vandskader i nr. 12, 2. og 3. sal: Håndværkerne er i gang med 
udbedring af skaderne. Der er dog rettet henvendelse til Dansk 
Bygningskontrol, da det ser ud til, at de ikke har fået det hele med.

1. Forbrugsaflæsninger: Opgørelserne ventes at foreligge i ugen efter 
påske.

2. Skraldesuget: Bestyrelsen er opmærksom på de problemer, der er 
med skraldesuget og forsøger at tackle dem løbende. Senest har det 
vist sig, at der er luft i systemet i suget i nr. 14 på grund af, at et rør er 
forkert sat sammen. Dette vil blive søgt afhjulpet i begyndelsen af uge 
14. Vi afventer foreløbig resultatet heraf.

3. Elevatorregning: Vi har modtaget en regning fra Otis på service som 
følge af, at elevatoren i nr. 12 omkring nytår gik i stykker, fordi der 
var sat en flyttekasse i klemme i forbindelse med en flytning. 
Regningen blev præsenteret for den pågældende beboer. Bestyrelsen 
har besluttet e.o. at betale regningen bl.a. fordi der på daværende 
tidspunkt ikke var opsat opslag om, at der ikke må sættes noget i 
klemme. Et sådant opslag er efterfølgende opsat, og fremover vil den 
pågældende blive gjort ansvarlig i sådanne tilfælde.

4. Våbenskab: En beboer har bedt om tilladelse til at montere et 
våbenskab i sikkerhedsskabet i kælderen. Bestyrelsen har foreløbig 
bedt LEA undersøge, hvilken lovgivning der findes på området og vil 
derefter tage stilling til anmodningen.

5. Servicekontrakter: Vi er enige om, at vores servicekontrakter bør 
gennemgås af den nye bestyrelse (bl.a. eftersyn af wiren på taget). Vi 
vil arbejde på, at disse om muligt bliver lagt ind under den ”store” 
ejerforening.

6. Krav overfor Odense Havneudvikling i anledning af 
konstruktionsfejl på taget: Vi er i dialog med Advokat Kamilla 
Krebs hos Kroman & Reumert. Advokaten er ved at undersøge, om vi 
kan rette krav mod selskabet, nu hvor der tilsyneladende ikke 
eksisterer nogen garanti fra underentreprenøren overfor selskabet. I 
givet fald er spørgsmålet så, hvilke værdier der er i selskabet. Næste 
skridt fra vores side er, at vi efter påske vil rådføre os med Promana 
Byggerådgivning. Vi vil meget gerne snart  videre med sagen, således 
konstruktionsfejlen kan blive udbedret og forsikringssagen afsluttet.


