
REFERAT AF ADMINISTRATIONSFÆLLESSKABET (CVR. NR. 34135649) SEJLETS ORDINÆRE 

GENERALFORSAMLING 

 

Onsdag den 16. juni 2021 kl. 16.30 på Restaurant Næsbyhoved Skov, Kanalvej 52, 5000 Odense C. 

 

Dagsorden/referat: 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

Rasmus Wind Frederiksen valgt som dirigent. John Ejlskov Hansen valgt som referent. 

 

2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 

Bestyrelsesformand Sune Lohmann gennemgik årsberetning. 

Se vedhæftede dokument. 
 

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

Regnskabet og status for 2020 blev gennemgået af Kjeld Overgaard. 

Regnskabet og status blev godkendt. 

Se vedhæftede dokument. 
 

4. Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af driftsbudget for det løbende regnskabsår. 

Driftsbudget for 2021 blev gennemgået af Kjeld Overgaard.  

Driftsbudgettet for 2021 blev godkendt. 

Se vedhæftede dokument. 
 

5. Valg af medlemmer til A/F Sejlets bestyrelse: 

• Rasmus Wind Frederiksen, var på valg, modtog genvalg og blev genvalgt. 

• Kjeld Overgaard var på valg, modtogr genvalg og blev genvalgt. 

 

6. Valg af 2 suppleanter til A/F Sejlet bestyrelse: 

• 1. Suppleant. Jan Laursen blev valgt. 

• 2. suppleant. Jesper havde antydet han var interesseret men var ikke mødt op. Han vil blive 

kontaktet. Hvis han ikke vil alligevel, har Peter Rasmussen sagt ja til overtage posten. 

 

7. Valg af revisor.  

Det blev vedtaget at fortsætte med revisionsselskabet Deloitte 

 

8. Valg af administrator.  

På grund af nogle uheldige konkrete sager med nuværende Administrator LEA Ejendomspartner 
A/S anbefaler bestyrelsen følgende: 

- at generalforsamlingen genvælger LEA ejendomspartner A/S og 

- at generalforsamlingen samtidig giver bestyrelsen mandat til i den kommende periode sammen 
med de øvrige bestyrelser at gå i dialog med mulige alternativer administrationselselskaber og 
eventuelt indgå en ny administrationsaftale, hvis en fælles evaluering peger i retning af et 
sådan tiltag.  

Forslaget blev vedtaget.  



9. Behandling af indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

10. Eventuelt. 

Bestyrelsen blev bedt om at undersøge, hvilke der muligheder der er for at affaldsskakten kommer 

til at fungere bedre, ved eventuelt at ændre skaktens forløb. 

 

Deltager gjorde opmærksom på at der er en risiko for at skodderne kan falde ned ved kraftig storm. 

Der bør tilgå beboerne information om at vejerne skal være på. Bestyrelsen undersøger sagen. 

 

Opfølgning på ødelagte glas.  

 

Rasmus informerede om de muligheder der for nuværende er for at få ladestandere i kælderen og 

på terræn. 

 

Spørgsmål til opfølgning på synderne der kaster pizzabakker og andet større affald i skaktene der 

stopper her især i Nr. 12. 

 

Bemærkning om at det er ærgerligt at papirscontainerne er fjernet fra kælderen. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen 


