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Referat af Generalforsamlingen i A/F Sejlet 

Den 24. april 2019 

 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Bestyrelsens beretning. 
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab, samt status med påtegning af revisor.  
4. Forelæggelse af driftsbudget.  
5. Valg til bestyrelsen. 
6. Valg af første og anden suppleant. 
7. Valg af revisor. 
8. Valg af administrator. 
9. Forslag. 
10. Eventuelt. 

 

Referat: 
 

Formanden Rasmus Frederiksen bød alle velkommen til generalforsamlingen. 

 

1. Valg af dirigent og referent: Bestyrelsen foreslog Lene Løgstrup, og forsamlingen 

tilsluttede sig valget. Lene konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og 

indkaldt i henhold til vedtægterne. Der var foruden bestyrelsen 14 personer fremmødt 

til generalforsamlingen. 

 

2. Bestyrelsens årsberetning: Rasmus gennemgik bestyrelsens a rsberetning for 2018. 

Beretningens fulde ordlyd er vedhæftet referatet. Beretningen blev godkendt af 

forsamlingen.  

 

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab samt status med pa tegning af revisor. 

Kjeld gennemgik resultatopgørelsen og balancen, der blev godkendt af forsamlingen. 

 
Det blev i den forbindelse oplyst, at vinduespudsningen i 2020 overga r til samme 

kadence i marts og september som i Stævnen og Broen. Her i 2019 pudses vinduerne 

forventeligt inden sommerferien og igen til september. 

 

4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse. Kjeld gennemgik driftsbudgettet, der 

ligeledes blev godkendt af forsamlingen. 

 
I forlængelse af punkt 4 fremlagde bestyrelsen deres nu overvejede 
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renoveringsprojekter. Projekterne og allerede konstaterede vedligeholdelsesarbejder i 

2019 kan pa  nuværende tidspunkt foreløbig ansla s til 305.000 kr., hvilket er 80.000 kr. 

mere end vedligeholdelsesbudgettet for 2019. 

 

Forsamlingen bakkede op omkring de pa tænkte projekter, den tilslutter sig og har tillid 

til at bestyrelsen arbejder videre med de skitserede projekter og prioriterer dem. Der 

gøres fra forsamlingen opmærksom pa , at der kan fordeles udgifter i slutningen og 

starten af a ret. 

 

 

Projekt-oplæg 

• Teknikrummet i lejlighederne. Der er konstateret lugt af især mad og cigaretrøg i 

nogle teknikrum. Der mangler en tæt adskillelse af etagerne. Bestyrelsen har 

modtaget tilbud (kr. 196.000,-) pa  isolering i toppen og 2-3 mm belægning af 

bunden i teknikrummene. Bestyrelsen ser pa  andre tilbud og drøfter erfaringer 

fra Stævnen og Broen. 

• Renovering af vandutætheder fra altaner vil koste ca. kr. 3000,- per altan, dvs. i 

alt ca. 24.000 kr. for de 8 lejligheder, der har anmeldt utætheder. Renoveringen er 

planlagt og gennemføres 15. og 16. maj 2019.  

• Beplantningen har lidt under den varme sommer i 2018 og der er tilbud pa  at 

lægge nødder pa  steder hvor der ikke kan gro græs. Mod nord og bl.a. i 

etagekummerne suppleres med græsser. Denne opgave har høj prioritet for 

bestyrelsen. Der foreligger et tilbud pa  ca. 31.500 kr. 

• De bare betongulve i kælderen ud for elevatorerne og for neden ved trapperne. 

Det overvejes at udglatte betonen, og der foresla s fra forsamlingen at genoverveje 

flisebelægning der matcher fliserne i elevatoren. Der foreligger et tilbud pa  ca. 

30.000 kr. for udglatning af betonen. Sune fra bestyrelsen har endvidere tilbudt 

at male de ufærdigt malede vægge i nr. 12 i rummet ud for elevatoren og ma ske i 

nr. 14. Administrationsfællesskabet indkøber i sa  fald maling. 

• Cykelparkering i kælderen. Der mangler plads og placeringen er 

uhensigtsmæssigt tæt pa  bilerne.  Bestyrelsen vil overveje løsninger, men der 

gennemføres forventeligt ingen ændringer af cykelparkeringen i indeværende 

budgeta r. 

 

5. Valg til bestyrelsen:  

• Kjeld Overgaard og Rasmus Frederiksen er pa  valg og modtager genvalg.    

• John Henriksen, Sune Lohmann og Tom Rasmussen er ikke pa  valg.  

 

Rasmus og Kjeld blev genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater. 

 

6. Valg af suppleanter: 

John Ejlskov Hansen blev valgt til 1. suppleant og Michael Gylling Nielsen til 2. suppleant. 
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7. Valg af revisor: Deloitte blev genvalgt som revisor. 

 

8. Valg af administrator: LEA Ejendomsadministration blev genvalgt som administrator. 

 

9. Forslag: Sune uddyber punktet, der skal til afstemning pa  den efterfølgende 

generalforsamling i Ejerforeningen Promenaden. 

 
10. Eventuelt: 

 

a) Der forespørges, om man selv kan installere en bedre udsugning. Dette er 

kompliceret da det er en del af den samlede udsugning og vil sætte øget tryk pa  

udsugningen i hele lejligheden.  

b) Der er konstateret skimmelsvamp i en beboers kælderrum. Bestyrelsen vil besigtige 

dette ved lejlighed.  

c) Der spørges om hvem der har adgang til at skrive indlæg pa  Sejlets Facebook-side, 

og lægges op til at det er beboerne der har skriveadgang. Der er konstateret brug af 

kraftudtryk. Sune administrerer hjemmesiden og udsteder skriverettigheder. Han 

kan fjerne indslag der ikke lever op til standarden og skriveadgang.  

 

Bestyrelsens beretning: 
 

Generalforsamlingen, A/F Sejlet, den 24. april 2019 
 

Herunder beretningen af 14. april 2019 fra formand Rasmus Frederiksen: 

 

Årsberetning 

Det har været et travlt år for bestyrelsen, der nu tæller fem mand. I oktober 2018 trådte vores 

daværende formand, Michael G. Nielsen ud af bestyrelsen som følge af nyt arbejde, der 

krævede mere af hans tid og dermed engagement i A/F Sejlet. Michael har lagt mange gode år 

i bestyrelsesarbejdet og han blev behørigt takket for hans store indsats. Rasmus blev som 

næstformand konstitueret formand og Kjeld Overgaard indtrådte fra suppleantrollen og 

overtog det økonomiske ansvar. 

Sune Lohmann har som repræsentant for A/F Sejlet flittigt deltaget i E/F Promenadebyens 

bestyrelsesmøder. Derudover har bestyrelsen deltaget i de to årlige fællesbestyrelsesmøder, 

hvor der har været vendt emner såsom parkeringslauget, udendørsbelysning og facadeskilte.  

Det er således lykkedes A/F Sejlet at få refusion på den for meget betalte udendørsbelysning 

for de andre huse i Promenadebyen i de foregående år. 
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Og hvor det er rart med uforudsete indtægter har der også været en del utilsigtede udgifter, 

såsom: 

En restancesag med en beboer i ejendommen på kr. 14.000,- er kommet af at ejerens defekte 

varmeveksler i ejerens teknikrum har bevirket ekstraordinært højt varmeforbrug. Efter 

mange måneders tovtrækkeri i samråd med ejendomsadministrator LEA og advokat er der 

indgået forlig i sagen. Vi fik en vurdering af, at vi havde en god chance for at vinde sagen, men 

at vi ikke kunne være sikker, og at en retssag risikerede at koste A/F Sejlet op til 50.000 kr., 

selvom vi vandt. Det vil sige at vi endte med en udgift inklusive sagens omkostninger, som A/F 

Sejlet og dermed resten af foreningens beboere skal dække på ca. kr. 9.000,- 

Vi har haft flere tilstoppelser af affaldsskakt pga. forkert affaldsindkast, som vi påtænker 

skyldes udenlandske lejere, som ikke formår at læse/følge de gældende regler. 

En ramme i branddøren ved trappeopgangen i nr. 14 er skiftet. Denne er blæst op ved forkert 

brug, da den ikke har været lukket og ødelagt fæstelsen. Vi kan kun henlede til at man ikke 

bruger branddøren som udgangsdør men den dertil indrettede dør. 

Så har vi haft forsikringselskabsskift idet vores nuværende Alm. Brand bebudede markant 

præmiestigning. Det nye selskab er CODAN. Det er dyrere men knap så markant i stigning. 

Vores elevatorer har kørt mere driftsikkert i det forgangne år. Dermed færre omkostninger 

end forventet. Dog har vi haft en “fastsidder” og når det sker uden for normal arbejdstid 

koster det kr. 8.000,- for et udkald. 

På bygningen har vi haft udbedring af flere nedløbsrør af smediefirmaet Hauge . Næste step er 

i fuld gang: Bestyrelsen står for at koordinere pårørte ifht. afdækning ad de altaner, som 

lækker vand. ifht. at få den lavet på én gang. Det er et større koordineringsarbejde. 

En opgave med høj prioritet er tætning af ejendommens teknikrum ifht. brandog røgsikring. 

Bestyrelsen har løbet panden mod muren en del gange ifht. manglende tegninger 

(konkursboet), det daværende ingeniørfirma som vil have ublu betaling for bortgemte 

tegning. Denne påregnes at være en betragtelig omkostning. 

ifht. bygningens skodder, som tidligere er sikret på de øverste etager med en wire har 

bestyrelsen fået tilbudt hjælp fra Erik Granly, som er beboer og teknisk vidende om hvilke 

forbedringer der vil kunne arbejdes med for at sikre deres fæstelse. Dette er også en svær 

opgave og må anses som en betragtelig omkostning. Eksempelvis har vi tidligere indhentet 

tilbud blot for gennemgang og efterseelse på kr. 38.000,- + moms 

Vores vinduespolering har lidet under skift til ny leverandør, idet vi hidtil har haft Slukefter 

Vinduespolering. I jagten på at spare foreningen penge har vi overgået til CR vinduespolering, 

som ikke har kunne leve op til opgaven ifht. maskinel og opgavens omfang. Derfor vil der lige 

være en periode hvor vinduer på langsiden vil mangle pudsning indtil vi igen overgår til 
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Slukefter Vinduespolering. Vi beklager de æstetiske gener det måtte have i mellemtiden men 

håber på alles forståelse. 

Til dem, der ikke har nået at opdage det, så har vi fået ny beboer i Promenadebyen 16 (e-

revisor). Velkommen til! Nøgleboks opsat ifht. adgang til teknikrum af Odense Renovation. 

Bestyrelsen har oprettet en facebookgruppe for A/F Sejlet, hvor alle emner af positiv og 

konstruktiv karakter kan vendes. 

GDPR: Bestyrelsen har igangsat arbejdet med at overholde gældende lovning for persondata. 

Herunder legitimering af bestyrelse m.m. 

Derudover har bestyrelsen hygget sig med nogle af de almindelige hverdagsopgaver: 

• Skiftet lysstofrør i kælder 

• Skiftet specialpærer i opgang ved elevatorer 

• Koordineret lovpligtige tjek af faldsikringswire på taget 

• Koordineret periodisk tjek af nødudgangsbelysning i kælder 

• Haft kontrol af udsugningsanlæg i lejlighederne 

• Haft kontrol af låse til kælderdør,  

• Fået god hjælp til skift af batterier i kælderdøre (Duncan) 

• Haft kontrol af dørtelefonsystemer 

• Haft udskiftning af glasværn på forskellige etager 

• Haft udskiftning af sprungne vinduer 

• Koordineret beplantning af fælles områder omkring bygningen 

• Tilset og fyldt op med parkeringskort i begge opgange 

 

Vi sætter pris på den hjælp i hverdagen vi får fra beboere som giver en hånd med til de 
praktiske opgaver da flere hænder letter de mange opgaver der er forbundet med driften af 
bygningen. For eksempel vil vi gerne takke Carl Hansen for at han ugentlig tømmer den store 
postkasse i nr. 14. 
 

 
---oooOOOooo--- 
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