
Bestyrelsesmøde A/F Sejlet
03.12.2018

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

1. Dagsorden blev godkendt.

2. Opfølgning på punkter fra forrige bestyrelsesmøde.
A) Tom følger op på utætheden mellem nogle altankasser, hvor der løber 
vand ned. Der tages kontakt til Hauge Smedje.
B) Rasmus har snakket med beboer Erik Granly, der gerne vil arbejde 
videre med sikring af skodder på de øverste etager. Han vil I første 
omgang indhente tilbud og undersøge nærmere.
C) John tager kontakt til firmaet Persolit i forhold til isolering af 
lejlighedernes teknikrum.
D) Bestyrelsen aftalte at lade Sune indhente tilbud på at genplante bare 
områder omkring bygningen samt lægge sten (nødder) i områder, hvor det 
har vist sig, at der ikke kan gro ’græsser’.

3. Restance, beboer i Sejlet.
- Sagen er stadig under behandling.

4. Promenadebyen 16, ny ejer og udfordringer med nøgler.
- Ny ejer af ”butikslokalet” får opsat en nøgle, så Odense Renovation 
fortsat har adgang til teknikrummet. Sune tager kontakt til ny ejer og 
aftaler endeligt.

5. Refusion udendørsbelysning år 2012-2017
- Som det fremgår af fællesmødet, skal Sejlet have penge tilbage for udlæg

6. Glasfag på udendørs repos på 7. sal (opgang 12) er krakeleret.
- Rasmus tager kontakt til forsikringen og firma til udskiftning.

7. Dørtelefoner
- En beboer har ytret, at der periodevis er problemer med elektronisk 
åbning af dørtelefonen. Dette undersøges nærmere. Endvidere kan nævnes, 



at der i lejlighedens røgalarm sidder et udskifteligt batteri, hvis det på et 
tidspunkt signalerer lavt batteriniveau med en høj tone.

8. Eventuelt
- Bestyrelsen skulle tage stilling til, hvilken serviceaftale vi ville have på 
vores affaldssug. Vi besluttede at indgå en standard aftale med Aerbin, der 
ikke betyder merudgift for foreningen.
- Affaldssuget har igen været stoppet i nr. 12. Årsagen er pizzabakker, der 
ikke har været opløst i vand først. Vi må derfor endnu en gang opfordre til, 
at der kun smides egnede affaldsposer i suget!

9. Dato for næste bestyrelsesmøde.
- Mandag d. 31. januar 2019, ved Kjeld.


