
Bestyrelsesmøde i A/F Sejlet den 29. juni 2015 

 

 
Deltagere: Michael, Rasmus, Kirsten, Sune (suppleant) og Jan (suppleant) 

Gæst: Anne Charlotte Bak, Kielberg (under pkt. 1.) 

 

1. Administration af Kielbergs lejere: Anne Charlotte fra Kielberg deltog under dette pkt.  Vi 

havde en nyttig drøftelse og erfaringsudveksling. Det aftaltes, at Kielberg underretter 

bestyrelsen hver gang, der kommer en ny lejer, så at vi bl.a. har mulighed for at byde lejeren 

velkommen og orientere om praktiske forhold, herunder husorden, mv. Anne Charlotte 

oplyste, at lejerne skal kontakte hende ved fejl og mangler i lejlighederne. Endvidere oplyste 

hun, at der kun er få parkeringspladser i kælderen, der ikke er solgt eller lejet ud. 

2. Elevatorer: Rasmus og Kirsten oplyste, at de er i færd med at undersøge, om det kan betale 

sig at skifte elevatorselskab og har været i kontakt med Kone Elevatorer, som bruges i broen 

og Stævnen. Vi vender tilbage, når der foreligger noget mere konkret herom. 

3. Trædebregner under altaner på østsiden: Vi har bemærket, at trædebregnerne under den 

midterste del af Sejlet trives dårligt og er ved at forske i, hvad der er grunden til det, og hvad 

der evt. kan gøres ved det. Torbens Haveservice vander dem efter aftale en gang om ugen. 

Så det kan næppe skyldes vandmangel. 

4. Opdatering af hjemmeside/udsendelse af referater: Rasmus sørger fremover for at lægge 

referater mv. ind på hjemmesiden og at opdatere hjemmesiden. Det aftaltes endvidere, at vi 

fremover ikke som hidtil sender referater ud til ejerne og Kielberg, men meddeler blot på e-

mail, når der er lagt et nyt referat ind. Referaterne kan findes på hjemmesiden under ”Sejlet” 

(fane i toppen) og underpunktet ”møder”. 

5. Taget/stormskade: I starten af juni besigtigede bestyrelsens formand sammen med 

repræsentanter fra Gjensidige forsikringsselskab, Nr. Lyndelse Tagdækning, Dansk 

Bygningskontrol og bestyrelsens rådgivende ingeniør fra Promana taget. Det blev fastslået, 

at de skader, der var udbedret efter stormen i 2013 var utilstrækkelige, og det blev aftalt at 

Promana udarbejder forslag til færdiggørelse af udbedringerne, der skal foretages af Nr. 

Lyndelse Tagdækning, snarest muligt og senest umiddelbart efter sommerferien. Det 

forventes at Gjensidige vil dække noget af omkostningerne, men en egenfinansiering af 

udbedringerne kan dog kom på tale. En sådan egenfinansiering vil dog næppe overstige det 

beløb, der er afsat i 2015 budgettet. 

6. Nøgler og nøglebrikker: Der er udleveret en nøglechip med adgang til Sejlets kælder til Erik 

Nielsen fra ejerforeningens bestyrelse, samt en nøglechip til bygherren for Soldækket (Finn 

Birkjær) med adgang til parkeringskælderen fra kælderdøren mellem Sejlet og Soldækket. 

Fremtidige henvendelser vedr. nøgler og nøglechip skal ske skriftligt til Michael. 

7. Næste bestyrelsesmøde: mandag den 31. august hos Sune. 

8. Diverse: Vi talte om, at der bør tages initiativ til, at velkomstpjecen opdateres. Jan retter 

henvendelse til Erik Nielsen i Broen herom. 

 

Referent Kirsten 

 

 


