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1. Valg af dirigent og referent. 
a.  Bestyrelsen pegede på hhv. Rasmus Wind Frederiksen og Tom Rasmussen fra 

bestyrelsen, som begge blev valgt. 
b. Rasmus Wind Frederiksen kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt 

indkaldt, og gav ordet til formanden Sune Lohmann 
 

2. Årsberetning ved Sune Lohmann  
Grundet Corona-situation er dette års generaforsamling blevet udskudt i næsten et halvt 
år. I det forløbne og forlængede bestyrelsesår, har vi afholdt ni møder i Sejlets 
bestyrelse samt to fællesmøder med bestyrelserne fra de øvrige huse. John Henriksen 
er udtrådt af bestyrelsen, da han og Lisette solgte deres lejlighed i efteråret. I stedet er 
John Ejlskov Hansen indtrådt, idet han var 1. suppleant. 
Bestyrelsens arbejde omfatter mange store og små udfordinger. De små omfatter f.eks. 
skift af batterier i kælderens nødudgangslamper og test af vandingsanlægget. Året 
startede dog med en stor udfordring, også økonomisk, da det viste sig, at bærekablerne i 
elevatoren i nr. 12 var i stykker. Det blev et kedeligt forløb, hvor vores nuværende 
leverandør først skulle konstatere fejlen og herefter komme med et tilbud. Tilbuddet kom 
og løb op i nærheden af 100.000 kr. Grundet beløbets størrelse følte vi os nødsaget til at 
indhente alternativt tilbud fra fabrikanten og vores tidligere leverandør. Vi fik langt om 
længe et tilbud, som var i samme størrelsesorden, men dette var betinget af, at vi bandt 
os til en lang (og dyr) serviceaftale. Vi besluttede derfor at gå med første tilbud, der dog 
skulle have leveret reservedele fra firmaet, vi netop havde afvist.. Leveringstiden var tre 
uger og herefter kunne arbejdet begynde. Vi beklager de mange gener og udfordringer 
det gav mange beboere i nr. 12, særligt dem der bor højt oppe og os der skulle flytte. 
Vi havde en uoverensstemmelse med ejeren af erhvervslokalet i nr. 16, der 
egenhændigt havde anlagt terrasse på bygningens vestside. Bestyrelsen drøftede 
mulighederne og forsøgte i første omgang at finde et kompromis. Vi lykkedes ikke, 
hvilket medførte, at terrassen blev fjernet og nu i stedet er erstattet med sten/nødder, 
ligesom på bygningen østside. To af bedene mod havnefronten er ligeledes blevet 
belagt med nødder, da det har vist sig, at der ikke kan gro planter. Der er nu plantet 
grønt i de to nederste bed mod havnefronten samt på bygningens sydside, der hvor 
vandingsanlægget er. 
Forskellige steder i bygningen har der været problemer med nedløbsrør og altankasser 
(dem under terrassebrædderne). Nedløbsrørene er af flere omgange blevet repareret, 
men altankassernes konstruktion gør, at det nogle steder drypper ned til underboen. Det 
er til gene for øjet, men firmaet vi bruger, mener at det ikke har betydning for 
konstruktionen/sikkerheden. Bestyrelsen arbejder videre i løsninger, men må holde det 
op mod andre udgifter, da det er en bekostelig affære og et stort arbejde, blot at få tilset 
én altan. 
Bestyrelsen har gennem længere tid undersøgt teknikrum flere steder i bygningen. 
Baggrunden var en mistanke om manglende brandisolering mellem etageadskillelserne, 
da en beboer for lang tid siden bemærkede cigaret-/røglugt i egen lejlighed, efter 



overboen havde røget. Sikkerhed er af højeste prioritet, hvorfor bestyrelsen har 
undersøgt flere teknikrum for at blive klogere på mulige fejl og mangler. Vi har fået 
forskellige konklusioner og ingen endegyldig afklaring. Bestyrelsens vurdering er derfor, 
at ovenstående hændelse kan skyldes midlertidig defekt udsugning (ved emhætte og 
badeværelse). Af flere omgange har vi således konstateret, at hvis udsugningen ikke 
virker, kan man lugte mad og røg fra over-/underboen. I et enkelt tilfælde har vi måtte 
skifte motoren, som styrer ventilationen på taget, men andre gange har årsagen været 
en plastikpose, der sidder fast i risten på 7. sal. 
Som noget nyt skal beboere i Odense Kommune affaldssortere mere end tidligere. For 
os har det haft betydningen, at madaffald skulle sorteres for sig og smides i de grønne 
plastcontainere indtil nyt indkast på terræn er etableret. I kælderen kan man fortsat 
komme af med småt pap og papir. Vores affaldssug er desværre ofte præget af 
”forstoppelse”, særligt i nr. 12. Primært brugen af for store og overfyldte poser, pap eller 
sågar et vandgevær forårsager stop. Nogle beboere har svært ved at følge 
retningslinjerne for brugen, hvorfor hele fællesskabet belastes økonomisk, når 
driftstoppet skal udbedres. Det er rigtig ærgerlige penge og vi har i bestyrelsen gjort 
forskellige initiativer for at komme det til livs, desværre med begrænset effekt. Vi er åbne 
for idéer til nye tiltag. 
Vi har løbende arbejdet med en databehandleraftale og en databeskyttelsespolitik. I 
samarbejde med de øvrige bestyrelser har vi således udarbejdet dokument der beskriver 
og sikrer beboeres data. Dokumenterne er færdigbehandlet og underskrevet og vil ligge 
på vores fælles hjemmeside: www.promenadebyen-odense.dk under ”dokumenter vedr. 
Sejlet”. 
Arbejdet med at kunne installere ladestandere/wallbox(e) i kælderen er sat midlertidigt 
på stand by. Vi har haft Odense El på besøg ad flere omgange for at tilse mulighederne 
for opladning af el- eller hybridbiler i kælderen. Efterspørgelsen bliver nok større de 
kommende år og vi har en formodning om, at det bliver en del af fremtidens 
transportløsning. Derfor arbejder vi videre på forskellige løsningsmodeller i samarbejde 
med E/F Promenaden og Parkeringslauget. Som beskrevet i sidste 
bestyrelsesmødereferat, kan det under en række betingelser lade sig gøre at installere 
en wallbox i kælderen, men det er noget, vi i bestyrelsen skal arbejde videre med, når 
behovet viser sig. 
I foråret fik bestyrelsen tilsendt en analyserapport fra energirådgivende firma SEAS-NVE 
og Fjernvarme Fyn på eftersynet af vores varmeinstallation. Rapporten viste, at vi i Sejlet 
har en dårlig afkøling. Dette betyder, at fjernevarmevandet som løber ind i bygningen 
ikke bliver ordentligt afkølet, inden det løber ud af bygningen som retur til 
fjernvarmeværket, og dermed øget omkostning for foreningen. Der er udført en 
besigtigelse og gennemgang af ejendommens varmecentral for afklaring af årsag til 
dårlig afkøling, samt forslag og beregning af løsninger for forbedring. Forslagene 
omfatter tre ”operationer” som anslået vil koste i omegnen af kr. 65.000,- men som inden 
for en kortere årrække, vil have tjent sig selv hjem. Bestyrelsen arbejder videre med alle 
tre forbedringstiltag og har i samarbejde med VVS-firmaet Ovesen VVS og Jannik 
Helberg fra Fjernvarme Fyn, planer om at igangsætte tiltagene hurtigst muligt. På et 



tidpunkt skal vi derfor have adgang til alle lejligheders teknikrum. Mere information 
følger, når vi ved mere om opstartsdato. 
I årets løb har vi haft gang i forskellige projekter for at forskønne og vedligeholde 
bygningen og udenomsarealerne. Som tidligere nævnt er der blevet lagt nødder flere 
steder rundt om bygningen samt genplantet områderne på vor matrikel. Derudover fik vi 
for nyligt spartlet og malet 
kælderrummene samt malet ensfarvet epoxygulv ved elevatorrummene i kælderen. 
Forskellige steder er ikke omfattet af vinduespolering eller rengøring, hvorfor vi håber, at 
endnu flere beboere en gang imellem vil gøre en tjans i fællesskabets interesse. F.eks. 
ved vinduespartier på ”fællesaltaner” poleres ikke af firmaet, de store hvide postkasser 
skal vi selv tømme ligesom der ikke sprøjtes algefjerner på diverse træ-overflader. Et 
initiativ om fælles arbejdsdage, slået op på Facebook, var en stor succes, hvor beboere 
kunne vælge en praktisk opgave, til gavn for fællesskabet. Det er mit håb, at vi kan 
videreføre dette frivillige format. 
Slutteligt vil jeg gerne sige tak for et godt og konstruktivt samarbejde til mine fire 
bestyrelseskolleger; Rasmus, Kjeld, Tom og John. Tak til alle jer beboere der på den 
ene eller anden måde er medvirkende til, at Sejlet er et dejligt sted at bo og forbliver 
områdets flotteste bygning. 
 

3. Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af 
revisor 

a. Årsregnskabet blev gennemgået af Kjeld Overgaard med fokus på afvigelser til 
budget. Reparation af elevator med en omkostning på 144.548 DKK mod et 
budget på 36.500 DKK, vedligeholdelse med et budget 225.000 DKK og kun 
26.845 DKK brugt, diverse udgifter 7.775 DKK mod 16.000 DKK, var de 
væsentligste poster. Der er udgiftsført 14.149 DKK som har stået i balancen som 
et tilgodehavende. Det skyldtes en sag, hvor en entreprenør gravede et rør over i 
forbindelse med opførelsen af Toldbodhuse. Dette beløb regner bestyrelsen ikke 
med kommer ind, hvorfor udgiften er bogført i regnskabet for 2019. A/F Sejlet 
ender på et underskud 35.754 DKK, hvilket er bedre end det underskud på 
113.250 DKK der var budgetteret med.  

i. Der blev spurgt til den el som Sejlet betaler for ejerforeningen. Det er på 
plads og budget er tilrettet.  

b. Balancen blev ligeledes gennemgået af Kjeld Overgaard. 537.651 DKK i likvide 
midler på kontoen i Danske Bank, en skyldig post 33.723 DKK som følge af 
varmeregnskabet med beboerne, tilgodehavende på 4,700 DKK i 
vandregnskabet med beboerne blev fremhævet i en aktivsum på 568.422 DKK. 
Passiverne består primært af en egenkapital på 329.097 DKK,samt en 
vedligeholdelseskonto 200.000 DKK 

i. Der blev spurgt til negative renter. Det er A/S Sejlet umiddelbart ikke ramt 
af.  

ii. Investeringen til fjernvarme. Hvor meget vil det give i besparelser. Det 
blev gennemgået. Der er tre forbedringsforslag, som har forskellige 
tilbagebetalingstider. Mellem 1,3 og 5 år.  



 
4. Budget blev gennemgået. Der er budgetteret med et underskud på 60.000 DKK, især 

pga. vedligeholdelse. Det første halvår har givet et underskud på 43.000. Der er brugt 
7.000 DKK mere på renovation og 77.000 DKK på vedligehold. Det ser fornuftigt ud 
ÅTD.  

a. Der blev spurgt til om man skulle overveje at sætte indbetalingerne ned. 
b. Budget blev godkendt. 

 
5. Valg af medlemmer A/F Sejlets bestyrelse.  

a. Kjeld Overgaard og Rasmus Wind Frederiksen var ikke på valg. Sune Lohmann, 
John Ejlskov Hansen og Tom Rasmussen blev alle genvalgt. 

 
6. Valg af suppleanter til A/F Sejlets bestyrelse 

a.  Jesper Sørensen og Jan Laursen blev valgt. 
 

7. Valg af revisor.  
a. Bestyrelsen anbefalede at fortsætte med Deloitte, hvilket blev valgt af 

generalforsamlingen. 
 

8. Valg af administrator.  
a. Der blev peget på LEA, hvilket blev valgt. 

 
9. Behandling af indkommende forslag. 

a. Vedtægtsændringer til E/F Promenadebyen blev gennemgået. 
 

10. Eventuelt 
a. Der har været tilsyn af pumper i kælderen. Tilsynsmanden mente at den ene 

pumpe var ved at stå af. Det anbefales, at vi får den skiftet. Pris omkring 20.000 
DKK. 

b. Blødgøringsanlæg til at fjerne kalk. Der er modtaget et tilbud på 56.000 DKK for. 
installationen. Årlige omkostninger beløber sig til omkring 3.800 DKK. Det blev 
påtalt at smagen på vandet ændrer sig. 

c. Udsugningen. Der blev klaget over mados på badeværelset.  
d. Cykelparkering kunne godt gøres bedre.  
e. Wallbox i kælderen til elbiler 
f. Døråbner til kældertrappen.  


