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Sidste generalforsamling blev afviklet i midten af september 2020, og var udskudt 

næsten et halvt år pga. situationen med corona. Den forholdsvis korte periode frem til 

generalforsamlingen i dag, har også været præget af epidemien, hvorfor bl.a. de fleste 

bestyrelsesmøder har været afholdt virtuelt. I følgende beretning, vil jeg kort opridse 

nogle af de større arbejdsområder, som vi i bestyrelsen har beskæftiget os med siden 

sidste generalforsamling. Mere og yderligere information kan altid tilgås i vores 

referater på hjemmesiden www.promenadebyen-odense.dk eller fra vores 

Facebookgruppe “Sejlet, Promenadebyen”. 

 

Umiddelbart efter sidste års generalforsamling gik arbejdet med at forbedre Sejlets 

varmeinstallation i gang. Bestyrelsen modtog i foråret 2020 en analyserapport fra 

energirådgivende firma SEAS-NVE og Fjernvarme Fyn, som viste at vi i bygningen 

havde en dårlig afkøling. I rapporten stod beskrevet tre aktioner, som ville forbedre 

forholdene og på sigt gavne økonomien. I samarbejde med VVS-firmaet Ovesen VVS 

og Jannik Helberg fra Fjernvarme Fyn, blev alle tiltag gennemført og udbedret i 

efteråret 2020. Undervejs viste det sig, at en defekt varmeveksler i en enkelt lejlighed 

udgjorde en del af varmetabet. Denne er udskiftet på ejers regning, men alle bedes 

holde øje med lejlighedens varmeforbrug og evt. utætheder ved varmeveksleren (kan 

erfares ved at tage kassen i teknikrummet af).  

 

På sidste års generalforsamling var der blandt de fremmødte stor opbakning til, at få 

installeret et såkaldt blødgøringsanlæg, der fjerner det meste kalk fra vandet. 

Anlægget blev hurtigt installeret og Tom har foreløbigt opgaven med at påfylde 

salttabletter i beholderne. Udgiften til anlæg og installation var på godt 56.000 kr. og 

det årlige forbrug af salttabletter forventes at udgøre små 4.000 kr. Snarest vil der blive 

foretaget en eftermåling på vandets ‘hårdhed’, på baggrund af en beboerhenvendelse, 

der stadig oplever en del kalkaflejringer mv. Det skal i den forbindelse noteres, at 

blødgøringsanlægget ikke fjerner alt kalk i vandet, ‘hårdheden’ er ifølge installatør på 

4-6 mod de ca. 17 i ‘råvandet’. 

 

Mellem jul og nytår ramte et kraftigt blæsevejr Promenadebyen, som desværre 

forårsagede flere nedstyrtede altanglas i de øverste lejligheder i nr. 12. Heldigvis kom 

ingen personer til skade og Beredskabsstyrelsen samt politi var hurtige til at rykke ud, 

fjerne glas og afspærre området. I en lang periode har bestyrelsen efterfølgende 

drøftet og arbejdet med forskellige løsnings- og udbedringstiltag. Efter at have 

indhentet to tilbud, besluttede vi at acceptere tilbuddet fra Fyns Glarmester (FG), der 

i skrivende stund løbende udskifter beslag på de fleste glas. Efter sammentælling viste 

det sig, at mere end 500 altanglas var i risiko for at styrte ned, hvorfor alle disse af 

sikkerhedsmæssige årsager skal udskiftes. Den samlede regning løber op i omegnen 

af kr. 200.000,- hvilket var markant billigere end et andet firma og andre løsninger. 

http://www.promenadebyen-odense.dk/


Efter aftale med FG deles udgiften på to regnskabsår. På nuværende tidspunkt har 

FG udskiftet ca. halvdelen af alle glas. Når man har aftalt besøg med firmaet, bedes 

man fjerne møbler, krukker mv. så de lettere kan tilgå og arbejde med glassene. Kjeld 

forsøgte at få omkostningerne dækket af Byggeskadeforsikringen, men trods ihærdig 

og tålmodig indsats, viste det sig, at den samlede selvrisiko pr. lejlighed ville overstige 

den reelle udgift, hvorfor det aldrig blev aktuelt. Vores forsikringsselskab dækkede dog 

udgifterne i forbindelse med de nedstyrtede og ødelagte glas mv. under stormen. 

 

Til nye beboere har vi udarbejdet en velkomstfolder, med relevant information. I denne 

folder står blandt andet noget om parkering og affaldssortering. Sidstnævnte har 

desværre igen i år været en udfordring og en økonomisk belastning for 

administrationsfællesskabet. Det er typisk for store poser, pap eller flasker der 

tilstopper vores indkast, hvorfor vi skal have dette udbedret til en pris i nærheden af 

2.500 kr. pr. gang. Hvis poserne ikke lukkes korrekt, risikerer klistret affald desuden er 

øge risikoen for tilstopning. De seneste initiativer fra bestyrelsens side er, at røret er 

blevet renset og Tom har uddelt affaldsposer med snøreluk til alle beboere i nr. 12. I 

kælderen besluttede ejerforeningen i samråd med de fem bestyrelser, at fjerne de 

opstillede papcontainere, grundet forkert brug og ekstraregninger, når beboere 

henstillede andet affald. I indkastet på terræn kan der stadig sorteres småt pap og 

papir - stort pap og lign. skal man fortsat selv tage på genbrugspladsen.  

 

En af de større og mere komplicerede opgaver for tiden, er arbejdet med at kunne 

installere individuelle ladestandere til opladning af el- og hybridbiler i 

parkeringskælderen. Vi har haft flere fagfolk til at se på sagen og er løbende i dialog 

med mulige samarbejdspartnere. I bestyrelsen er vi opmærksomme på den øgede 

efterspørgsel og ønsket om “hjemmeopladning”, hvorfor denne opgave har høj 

prioritet. I øjeblikket er Rasmus og Tom ved at undersøge sagen nærmere, og kan 

beskrive nuværende status under punktet eventuelt.  

 

Igen i år var der stor opbakning til den frivillige arbejdsmåned i Sejlet. Mange påtog 

sig således praktiske opgaver, der forskønner og vedligeholder vores hus. Tak for 

opbakningen og indsatsen i forbindelse med dette initiativ.  

 

Afrundende vil jeg gerne sige tak for et godt og konstruktivt samarbejde til mine fire 

bestyrelseskolleger; John, Kjeld, Rasmus og Tom. Også tak til alle øvrige beboere, 

der er medvirkende til, at Sejlet er et dejligt sted at bo.  

 

 

Sune Lohmann 
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