
Odense, d. 21. april 2022

Formandens beretning 2022
Af: Sune Føns Lohmann

I følgende beretning, vil jeg kort opridse nogle af de større arbejdsområder, som vi i
bestyrelsen har beskæftiget os med siden sidste generalforsamling i juni 2021. Mere
og yderligere information kan altid tilgås i vores referater på hjemmesiden
www.promenadebyen-odense.dk eller fra vores Facebookgruppe “Sejlet,
Promenadebyen”.

Siden sidste generalforsamling har der været en enkelt udskiftning i bestyrelsen.
John Ejlskov, der var bestyrelsesmedlem frem til 1. november 2021 solgte
lejligheden 14, 6.TV, hvorfor 1. suppleant, Jan Laursen, indvilgede i at indtræde i
bestyrelsen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige et foreløbigt tak for indsatsen
til Jan, der med sin seriøse, positive og konstruktive tilgang, har været en behagelig
samarbejdspartner i de seneste måneder.

Fyns Glarmester har siden sidste generalforsamling nu udskiftet alle de beslag på
bygningens altanglas, der var i fare for at løsne sig og styrte ned. Opgaven blev
afsluttet i slutningen af oktober 2021 og omfattede i alt 568 beslag, hvilket var 68
mere end det anslåede, hvorfor merudgiften blev på 26.605 kr. De samlede
omkostninger blev derfor på ca. 222.000 kr. Udgiften har gjort et stort indhug i vores
egenkapital, der sammenholdt med generelle prisstigninger på bl.a. materialer og
ydelser, betyder, at vi i bestyrelsen anbefaler at hæve fællesudgifterne med ca. 12,5
% fra 1. juli 2022. Vi ønsker altså hæve egenkapitalen, så vi er mindre følsomme
over for uforudsete udgifter og større poster til vedligehold/reparation. Dette vil blive
belyst og begrundet yderligere under godkendelsen af driftsbudgettet for det løbende
regnskabsår.

Ved det årlige eftersyn af vores brønde og spildevandspumper i kælderen viste der,
at være revner i røret. Det vides ikke, hvad der har forårsaget disse revner, men den
midlertidige udbedring var meget vigtig, hvorfor indløbsrøret blev forlænget og
hullerne limet, som det var anbefalet. Tidligere har vi fået udskiftet en pumpe, da en
fiberklud havde sat sig fast og ødelagt pumpen. Vi er ligeledes blevet anbefalet, at
styringssystemet, der overvåger vores pumper, bør udskiftes i en ikke alt for fjern
fremtid.

I en periode for nogle måneder siden og igen for nyligt, har vi flere gange haft
ubudne gæster i vores kælderrum, hvor forskellige beboere desværre har fået stjålet
effekter fra deres depotrum. Vi formoder, at man er kommet ind gennem
kælderdørene, hvor de grønne plastikhætter er slået af. I første omgang undersøgte
bestyrelsen, om man kunne fjerne disse “vridere” fra dørene, således at man kun
kunne komme ind vha. nøglebrik. Efter dialog med bl.a. Odense Kommune fik vi
meldingen, at vi ikke måtte fjerne disse, da de fungerer som flugtveje og opgaven
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med at fjerne denne status, ville være både tidskrævende og udgiftstung. I stedet
arbejder vi pt. med to mulige scenarier. Den ene, hvor der opsættes
videoovervågning og et andet, hvor der installeres nye døre med adgang via
nøglebrik ind til de store rum med depoter. Vi kan se fordele og ulemper ved begge
scenarier, men vi er, særligt med de seneste episoder in mente, utålmodige for at få
en permanent forbedring. Bestyrelsen hører gerne afslutningsvis holdninger og
synspunkter til dette emne fra øvrige beboere.

I efterhånden lang tid har vi i bestyrelsen undersøgt muligheder, for at kunne
installere ladebokse til el- eller hybridbiler i parkeringskælderen. Det har i hele
processen været vigtigt for os, at en evt. ny installation ikke påvirkede andre beboere
negativt både ift. strømforsyning og økonomi. Vi kan konstatere, at markedet for
elbiler og mulige løsninger for hjemmeopladning i større ejerforeninger, konstant og
hurtigt forandres. Vi har således haft flere forskellige fagfolk til at komme med
konkrete løsningsforslag, der alle har været meget forskellige. Det sidste forslag gik
ud på, at der blev installeret en ny eltavle i teknikrummet, hvorfra ejere til udvalgte
parkeringspladser i kælderen, kunne tilkøbe sig en såkaldt bimåler, for at kunne
trække de nødvendige kabler til sin parkeringsplads/wallbox. Vi undersøgte derfor
behovet for/ønsket om tilkøb af en sådan bimåler, hvor 14 personer udviste
interesse. Efter en lang proces med mange vanskelige drøftelser i bestyrelsen,
valgte vi at anmode om en fælles løsning for hele parkeringskælderen med
ejerforeningen som tovholder. Flere punkthuse har ligeledes efterlyst en fælles
løsning, der på kort og mellemlangt sigte, kan tilbyde lademuligheder for beboere,
der har et ønske om hjemmeopladning. I vil høre mere til dette punkt på de
kommende generalforsamlinger i parkeringslauget og ejerforeningen.

Bygningens lovpligtige energimærke udløb februar 2022, idet den blev 10 år.
Bestyrelsen indhentede to tilbud og valgte at acceptere tilbuddet fra KEEN Miljø og
Energirådgivning Aps. Sejlets nye placering på energimærkeskalaen er: A2010. Ved
gennemgang blev det bemærket, at vi fortsat har en dårlig tilbageløbstemperatur. Vi
beder derfor de enkelte beboere om, at være opmærksomme på evt. store og
uforklarlige udsving i forbruget.

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak for et godt og konstruktivt samarbejde til mine
fire bestyrelseskolleger; Jan, Kjeld, Rasmus og Tom. Også tak til alle øvrige
beboere, der er medvirkende til, at Sejlet er et dejligt sted at bo.
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