
Bestyrelsesmøde i A/F Sejlet, 21. august 2019 
 
Deltagere: John, Rasmus, Tom, Kjeld og Sune (referent) 
 
Dagsorden: 
1. Opfølgning på punkter fra sidste møde, 18. juni 2019 
1.A Elevator i nr. 12 
1.B Altankasser 
1.C Isolering af teknikrum 
1.D Vandingsanlæg og genplantning af udeområder 
1.E Odense Renovation (brandspjæld, kælder nr. 16) 
1.F Maling af kælderrum nr. 12 
2. Nye punkter til dette møde 
2.A Beplantning af taget ved karnap. 
2.B Gennemgang af perioderegnskab, 2. kvartal 2019 
3. Nyt fra beboere 
4. Nyt fra E/F 
5. Eventuelt 
6. Mødekalender 
 
 
Referat: 
 
Opfølgning på punkter fra sidste møde, 18. juni 2019 
1.A Bestyrelsen har modtaget og godkendt faktura på kr. 93.400,- for 
udskiftning af bærekabler i elevatoren i nr. 12. Sagen er hermed afsluttet. 
 
1.B Intet nyt ift. sidste møde. Tom laver ved lejlighed opsamlingsrunde. 
 
1.C Rasmus har forhørt sig hos vores naboer i Stævnen, der er i gang med 
en lignende løsning. Vi har tidligere modtaget tilbud fra Persolit, men ønsker 
at indhente minimum ét nyt tilbud som sammenligningsgrundlag. I 
bestyrelsen tænker vi at dele udgifterne på nuværende og kommende 
regnskabsår. John indhenter nyt tilbud. 
 
1.D Vi afventer stadig, at ejeren af erhvervslokalet i nr. 16, fjerner nyopførte 
terrasse mod Vest. Sune tager kontakt.  
 
1.E Når smeden kommer for at ordne altankasser, vil Rasmus forhøre sig 
om en samlet pris og løsning. Tom og Rasmus koordinerer.  
 
1.F Intet nyt.  
 



2. Nye punkter til dette møde 
 
2.A Forud for mødet havde en beboer rettet henvendelse ang. evt. 
beplantning af taget på bygningens karnap, der vender mod Nord. Idéen var 
at plante husløg eller lign. som der gøres på flere andre tage i området. 
Bestyrelsen diskuterede forslaget og kom frem til, foreløbigt at udskyde 
tanken. Vi er i tvivl om ejerforholdet samt vedligeholdelse og ansvar ved evt. 
skader.  
 
2.B Bestyrelsen gennemgik perioderegnskabet. Regnskabet, for 2. kvartal 
2019, viser et underskud på 72.318 kr. mod et budgetteret underskud på 
19.600 kr. Årsagen er altovervejende den ikke budgetterede udskiftning af 
bærekabler i elevatoren i nr. 12.  
1. halvår 2019, viser et underskud på 100.593 kr. mod et budgetteret 
underskud på 80.800 kr. for samme periode.  
Egenkapitalen er pr. 30. juni 2019 opgjort til 464.258 mod 390.847 kr. pr. 30. 
juni 2018, så A/F Sejlet har fortsat en solid økonomisk ballast til at imødegå 
kommende vedligeholdelsesarbejder og eventuelle udviklingsprojekter. 
 
3.  Vær opmærksom på at lukke indgangsdøre til kælderrummene. 
 
4. Nyt fra E/F. Rasmus orienterede om forrige møde i ejerforeningen. 
Referatet kommer senere på hjemmesiden.  
 
5. Bestyrelsen drøftede mulighederne for etablering af kalkfrit vand i 
ejendommen. Beslutning og videre drøftelse er foreløbigt udskudt.  
 
6. Næste møde i A/F: 24. oktober kl. 19, hos Kjeld.  

Fællesmøde for alle bestyrelser: 15. november kl. 17 


