
Formandens	  beretning.	  
	  
Kære	  alle	  ejer	  i	  Ejerforeningen	  Sejlet,	  som	  I	  nok	  har	  bemærket	  så	  har	  2013/2014	  været	  et	  
turbulent	  periode	  på	  mange	  fronter.	  
	  
Sjælsø	  gik	  desværre	  konkurs	  2013,	  hvilket	  betød	  at	  ejerforeningen	  Sejlet	  ville	  komme	  til	  at	  dække	  
alle	  fællesudgifterne.	  Heldigvis	  meldte	  en	  investeringsforening	  sig,	  som	  køber	  at	  alle	  Sjælsøs	  
tidligere	  lejligheder.	  De	  nye	  investorer	  har	  meldt	  ud,	  at	  de	  ikke	  ønsker	  at	  drive	  udlejningsforetning,	  
men	  vil	  sælge	  Sjælsøs	  tidligere	  lejligheder,	  i	  det	  omfang	  det	  lader	  sig	  gøre.	  Kielberg	  er	  sat	  som	  
administrator	  af	  de	  udlejede	  lejligheder,	  og	  bestyrelsen	  i	  Sejlet	  har	  en	  god	  kommunikation	  med	  
Kielberg.	  Hvad	  der	  skal	  ske	  med	  Sjælsøs	  andre	  aktiviteter	  i	  samarbejde	  med	  Odense	  Havn	  er	  ikke	  
bestyrelsen	  i	  Sejlet	  bekendt.	  
	  
Efteråret	  2013	  bød	  desværre	  på	  storme	  med	  en	  styrke	  som	  i	  1999.	  Sejlets	  bygning	  gik	  desværre	  
ikke	  forbi	  uden	  betydelige	  skader.	  Halvdelen	  af	  taget	  blæste	  af,	  efterfulgt	  af	  betydelige	  regnbyer.	  
Alle	  lejlighederne	  på	  7.	  sal	  og	  visse	  lejligheder	  på	  6.	  sal	  blev	  i	  mere	  eller	  mindre	  grad	  påvirket	  af	  
vandskader.	  Et	  omfattende	  renoveringsarbejde	  har	  været	  i	  gang,	  og	  det	  forventes	  at	  der	  ved	  
udgangen	  af	  maj	  2014,	  kan	  sættes	  et	  punktum	  for	  det	  endelige	  udbedringsarbejde.	  Tiltrods	  for	  
den	  ulykkelige	  situation	  som	  ejerne/lejerne	  på	  7.	  og	  6.	  sal	  har	  været	  i,	  kan	  vi	  glæde	  os	  over,	  at	  de	  
snarest	  kan	  flytte	  ind	  i	  nyrenoverede	  lejligheder,	  og	  sidst	  men	  ikke	  mindst,	  må	  vi	  glæde	  os	  over,	  at	  
ingen	  kom	  noget	  til	  skade,	  da	  taget	  på	  vores	  bygning	  fløj	  af.	  
	  
Gæste	  cykelparkering	  foran	  Sejlets	  bygning	  er	  ikke	  blevet	  benyttet	  i	  det	  omfang	  det	  var	  tiltænkt.	  
Gæste	  cykelparkeringen	  er	  flyttet	  ned	  til	  enden	  af	  Sejlets	  bygning	  ned	  mod	  havnen.	  Beboerne	  i	  
Sejlets	  opfordres	  stadig	  til	  at	  benytte	  cykelparkeringen	  i	  kælderen	  som	  er	  blevet	  udvidet.	  
	  
Sejlets	  hjemmeside	  er	  omsider	  kommet	  op	  at	  stå,	  og	  en	  stor	  tak	  skal	  lyde	  til	  Duncan,	  som	  har	  
påtaget	  sig	  opgaven	  med	  at	  få	  gang	  i	  hjemmesiden.	  
	  
Gæste	  bilparkeringen	  og	  andre	  arealer	  er	  ikke	  blevet	  benyttet	  i	  det	  omfang	  det	  var	  tiltænkt,	  
hvilket	  har	  betydet	  at	  Ejerforeningen	  Promenadebyen,	  har	  set	  sig	  nødsaget	  til	  at	  indgå	  et	  
samarbejde	  med	  Q-‐park.	  Bestyrelsen	  i	  Sejlet	  har	  noteret	  sig	  at	  samarbejdet	  med	  Q-‐park	  har	  haft	  
en	  positiv	  udvikling	  på	  parkeringsproblemet.	  I	  tilfælde	  af	  at	  beboerne	  i	  Sejlet	  skulle	  mangle	  
parkeringsbilletter,	  kan	  der	  rekvireres	  nye	  hos	  formanden	  i	  Sejlet.	  
	  
Igen	  i	  år	  har	  der	  været	  arbejdsdag	  for	  Broen,	  Stævnen	  og	  Sejlet,	  og	  det	  gælder	  mig	  at	  se	  hvad	  de	  
fremmødte	  har	  udrettet.	  Jeg	  vil	  gerne	  opfordre	  flere	  til	  at	  deltage,	  udover	  at	  gøre	  noget	  godt	  der	  
kommer	  alle	  til	  gode,	  så	  er	  det	  en	  uforpligtende	  og	  hyggelig	  måde	  at	  møde	  sine	  naboer	  på.	  
	  
Jeg	  vil	  gerne	  takke	  bestyrelsen	  i	  Sejlet	  for	  det	  gode	  samarbejde	  vi	  har	  haft	  i	  2013/2014.	  Samtidig	  
vil	  jeg	  gerne	  opfordre	  alle	  til	  at	  deltage	  i	  arbejdet	  med	  at	  gøre	  Sejlet	  og	  Promenadebyen	  til	  et	  godt	  
sted	  at	  bo.	  Alle	  kan	  bidrage.	  
	  
med	  venlig	  hilsen	  
Claes 


