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REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 
ADMINISTRATIONSFÆLLESSKABET SEJLET 

 

CVR. NR. 34135649 

Onsdag, d. 26. april 2017 kl. 16.30 på  

Restaurant Næsbyhoved Skov, Kanalvej 52, 5000 Odense C.  

Formand Michael Gylling Nielsen bød alle i forsamlingen velkommen til generalforsamlingen.  

1. Valg af dirigent og referent   

Som dirigent og referent valgtes Lene Løgstrup, Promenadebyen 14, 7. th. Dirigenten konstaterede at 

generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt rettidigt og i henhold til vedtægterne.   

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

Formanden gennemgik bestyrelsens beretning for 2016. Beretningen var fremsendt til medlemmerne af 

administrationsselskabet Sejlet samtidigt med indkaldelsen til generalforsamlingen: 

Resultatet for 2016 viser et underskud på kr. 108.155,- mod et forventet underskud på kr. 13.200 kr.  

Det større end forventede underskud skyldes primært fortsatte problemer med Sejlets elevatorer - særligt i 

nr. 12 - hvor udgifterne til reparationer og elevatortelefon i 2016 har været kr. 45.700 større end forventet. 

Der er i løbet af 2016 skiftet serviceselskab, og det er bestyrelsens opfattelse, at dette fremadrettet vil få 

positiv indflydelse på udgiftsniveauet ift. vedligehold af elevatorerne.  

Desuden skyldes det større end forventede underskud, udgifter på i alt kr. 56.616 til de sidste udbedringer af 

skader fra stormen i oktober 2013, samt advokatudgifter på kr. 17.500 ifm. forsøg på at fremskaffe erstatning 

efter Sjælsøs konkurs. 

Bestyrelsen bemærker, at udgifterne på kr. 92.000 kr. til dækning af elforbruget på Sejlets fællesarealer er 

ualmindeligt høje, særligt ift. de øvrige punkthuse i Promenadebyen, og vil derfor i 2017 tage initiativ til at 

undersøge hvorfor dette er tilfældet med henblik på at reducere udgiften. 

Desuden bemærker bestyrelsen, at der i 2016 har været en ubudgetteret indtægt på kr. 43.152 vedrørende 

ejendomsskat retur for år 2013. 

Likviditeten ser med et indestående på driftskontoen kr. 247.784,- yderst fornuftig ud, mens egenkapitalen 

efter årets underskud er på kr. 97.229. 

I 2017 ser bestyrelsen et behov for, at der gennemføres udbedringer af bygningen som et resultat af den 

kvalitetsgennemgang – svarende til en 5-års gennemgang - det rådgivende ingeniørfirma EBAS 

gennemførte i efteråret 2016. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. 

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

Formanden gennemgik resultatopgørelsen og balancen, der efter afklaring af enkelte poster, blev godkendt 

af forsamlingen.  
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4. Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for det løbende regnskabsår.  

Formanden gennemgik driftsbudgettet. Keld Overgaard, Promenadebyen 14, 2. tv. havde spørgsmål til 

udregningen vedrørende Techem. Bestyrelsen ville efterse udregningen og udgiften igen.  

Duncan Hooper, Promenadebyen 14, 2. th. havde bemærkning til udgiften til vinduespudsning fordi han 

syntes kvaliteten af pudsningen svigtede. Bestyrelsen vil tage kontakt til Slukefter, der foretager 

vinduespudsningenn og fremføre kritikken over for dem. Det blev også foreslået, at øge antallet af 

vinduespoleringer fra to til fire gange om året, og bestyrelsen blev givet mandat til at gennemføre dette, 

såfremt økonomien tillader dette. 

Forsamlingen pålagde bestyrelsen at sikre at 2017 budgettet går i nul, og gav i den forbindelse bestyrelsen 

mandat til at gennemføre en samlet stigning af medlemsbidraget på 15%. 

5. Valg af medlemmer til AF Sejlets bestyrelse.  

Michael Gylling Nielsen og Rasmus Wind Frederiksen var på valg og genopstillede begge. Der var ingen 

modkandidater og begge blev valgt enstemmigt.   

6. Valg af suppleanter til AF Sejlets bestyrelse.  

Sune Lohmann og Tom Rasmussen var på valg og genopstillede begge. Der var ingen modkandidater og 

begge blev valgt enstemmigt.   

7. Valg af revisor.  

Deloitte blev genvalgt som revisor. 

8. Valg af administrator.  

LEA Ejendomsadministration blev genvalgt som administrator. 

9. Behandling af indkomne forslag   

Der er modtaget 3 forslag fra AF Sejlets medlemmer.:  

a) Lene Løgstrup, nr. 14. 7. th. (2 forslag). 

De to forslag fra Lene blev ikke vedtaget.     

b) Elsebeth og Karl Hansen, nr. 14. 3.tv.  

Forslaget fra Elsebeth og Karl blev henvist til Ejerforeningen Promenadebyens Generalforsamling.  

Det blev drøftet at forbedringer kan overvejes, prioriteres og drøftes igen næste år på generalforsamlingen, 

når der på det tidspunkt forventeligt er overblik over udgiften til femårsgennemgangen.    

10. Eventuelt  

a) Lugt af røg i lejligheder drøftes. Bestyrelsen skal undersøge om isolering af den enkelte lejligheds 

teknikrum er et økonomisk anliggende for beboeren eller er omfattet af brandhensyn og dermed et 

fælles anliggende.   

b) Bortskaffelse af overflødige reklamer drøftes. Der henstilles til at man fravælger reklamer såfremt 

man ikke sørger for at tage dem ugentligt i de hvide standere ved nummer 12 og 14. Afmelding kan 

ske på følgende hjemmeside; (https://minetilbud.dk/Nej_Tak_Plus og http://www.postnord.dk/da/nej-

https://minetilbud.dk/Nej_Tak_Plus
http://www.postnord.dk/da/nej-tak-til-reklamer/Sider/tilmeld-afmeld-aendre.aspx
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tak-til-reklamer/Sider/tilmeld-afmeld-aendre.aspx ). En venlig beboer har indtil nu fordelt reklamer ud 

i postkasserne. Dette stopper.  

c) Bestyrelsen henvender sig til beboer, der har parkeret reklametrækvogn/anhænger foran nummer 

14, med besked om at flytte vognen.  

d) Lene Løgstrup takker fraflyttere i Promenadebyen 1., th. for pasning af blomsterkummerne. Såfremt 

en anden gerne vil påtage sig opgaven kan vedkommende give besked til Lene. Efterfølgende har 

Karl Hansen meldt sig til opgaven.  

  

Referatet godkendt af dirigenten:  

__________________________________________________________  

Lene Løgstrup, Odense den 14. maj 2017  
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