
Referat 

Bestyrelsesmøde A/F Sejlet, d. 20. Juni 2017 

Til stede: Rasmus, Jan, Sune, Tom (referat) 

1. Opfølgning generalforsamling.  Der er indkommet et forslag i forhold til ikke at hæve bidraget. 

Vi kan som bestyrelse ikke ændre på beslutninger der truffet på generalforsamlingen.  

2. Der er sat bi-måler op i kælderen for at få rettet på skævvridningen i el-betalingen for hele 

Promenadebyen. 

3. Vi afventer fortsat en melding fra Ebas. 5-års gennemgang. 

4. Techem. Der er en udfordring i forhold til de ekstraregninger enkelte beboere har fået. Deres 
bidrag skal de selv sørge for at få hævet.  

5. Affaldsskakten. Udsugning på taget har været en udfordring. Lejlighederne midtfor i nummer 

12 og affaldsskakten har været ramt af en defekt motor. Det forventes at det bliver udbedret i i 

morgen d. 21. Juni. Vi afventer en faktura, men har en forventning om at det kommer med ind 
under vores serviceaftale.  

6. Når motoren er oppe at køre igen vil der blive taget kontakt til Odense renovation i forhold til 

de lugtgener der fortsat er grundet det affald der står i røret indtil næste sugning. 
7. Vi diskuterer hvordan vi bedst når beboerne. I forbindelse med postomdeling af informationer 

vil der fremadrettet blive gjort opmærksom på hjemmesiden. Entréen i stuen er fortsat den 

bedste måde at nå folk på.  

8. Det er blevet bemærket at kanterne på vejen i Finlandsgade er blevet dybere. Det vil blive 
bragt op i EF i forhold til at tage kontakt til bygherre/kommunen.  

9. Der skal tages kontakt til Carstens haveservice i forhold til hvad de står for og vi kan forvente 

af dem. 
10. Der vil blive taget kontakt til en alternativ vinduespudser, da Mesanen har en markant billigere 

løsning. 

11. Eventuelt.  

a. Der er slukket for for en del af lamperne i Soldækkets opgange, hvilket har afhjulpet 

generne i de berørte lejligheder i Sejlet.  

b. Når rapporten fra Ebas forligger vil den blive gennemlæst af bestyrelsen og der vil blive 

taget. Hvis den foreligger til næste bestyrelsesmøde, vil Duncan blive inviteret med til 

mødet.  

c. Rasmus tager kontakt til Hans Jørgensen og Søn ift. Sætningskader på bygningen.  

d. Næste Bestyrelsesmøde er tirsdag d. 22. August hos Rasmus. 4.tv.  


