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1)	  Status	  på	  cykelparkering:	  Claes	  har	  været	  i	  kontakt	  med	  Peter	  fra	  Sjælsø	  om	  
muligheden	  for	  at	  hænge	  cyklerne	  op	  på	  stativer	  nede	  i	  kælderen.	  Der	  er	  indkøbt	  
12	  cykelstativer	  som	  bliver	  sat	  op	  i	  kælderen.	  Der	  er	  enighed	  om	  at	  vi	  skal	  satse	  
på	  kælderen,	  så	  cyklerne	  kommer	  væk	  fra	  vores	  bygning.	  Der	  blev	  diskuteret	  om	  
vi	  skal	  droppe	  at	  have	  en	  gæste	  cykelparkering,	  da	  den	  desværre	  bliver	  brugt	  af	  
ejendommens	  beboere	  i	  stedet	  for	  gæster.	  
2)	  Status	  på	  P-‐pladser	  ved	  skærverne:	  Der	  blev	  til	  generalforsamlingen	  
snakket	  om	  muligheden	  for	  at	  udvide	  parkeringspladsen	  nede	  ved	  skærverne.	  
Indtil	  videre	  er	  der	  intet	  nyt,	  Kjeld	  vil	  følge	  om	  på	  det.	  Noget	  af	  belysningen	  er	  nu	  
rettet	  ned	  mod	  skærverne,	  da	  der	  har	  været	  problemer	  med	  tyveri.	  
3)	  Status	  på	  revision	  af	  husordenen:	  Claes	  vil	  kontakte	  formændene	  fra	  de	  
andre	  ejerforeninger	  og	  spørge	  dem	  om	  de	  også	  vil	  have	  ro	  kl.	  22	  i	  hverdagene,	  i	  
givet	  fald	  kan	  vi	  forsat	  beholde	  den	  fælles	  husorden.	  
4)	  Status	  på	  græsvanding	  under	  udhæng:	  Der	  er	  købt	  græsvanding	  af	  Torbens	  
haveservice	  for	  i	  år.	  Vi	  diskuterede	  andre	  muligheder,	  da	  vanding	  måske	  ikke	  er	  
nok,	  da	  græsset	  formentligt	  også	  mangler	  sollys.	  Problemet	  tages	  op	  igen	  næste	  
år,	  for	  en	  mere	  langsigtet	  løsning,	  hvis	  vandingen	  ikke	  løser	  problemet.	  
5)	  Status	  på	  servicekontrakter:	  Claes	  har	  snakket	  med	  Peter	  og	  de	  er	  enige	  om	  
at	  vi	  har	  de	  rette	  service	  kontrakter	  pt.	  Formændene	  har	  diskuteret	  om,	  om	  vi	  
skal	  have	  en	  professionel	  virksomhed	  til	  at	  tjekke	  vores	  behov	  igennem	  også.	  
6)	  Status	  på	  ejendomsforsikring:	  Vi	  har	  nu	  fået	  Gjensidige	  forsikring	  gennem	  
vores	  forsikringsmægler	  Willis.	  Vi	  betaler	  nogenlunde	  det	  samme	  som	  før,	  men	  
vi	  er	  dækket	  på	  flere	  områder.	  
7)	  Status	  på	  hjemmeside:	  Per	  og	  Kirsten	  vil	  kigge	  nærmere	  på	  den	  fælles	  
hjemmeside	  så	  Sejlet	  også	  kan	  blive	  opdateret.	  
8)	  Varme-‐	  og	  vandregnskab:	  Hovedmåleren	  blev	  læst	  af	  i	  kælderen.	  Det	  ser	  
endelig	  ud	  som	  om	  alle	  har	  modtaget	  den	  korrekte	  opgørelse	  fra	  Lea.	  Til	  
fremtidige	  opgørelser	  kan	  man	  selv	  regne	  sit	  beløb	  efter	  på:	  www.asfyn.dk	  
Derinde	  står	  priserne	  for	  vand	  og	  varme.	  Der	  er	  et	  fælles	  kundenummer	  og	  en	  
pin	  kode	  for	  bygningen:	  

-‐	  Kundenummer:	  5770683	   	   	  
-‐	  Pin	  kode:	  89477	  
	  

9)	  Status	  på	  Sjælsø´s	  informationsniveau	  til	  lejerne:	  Claes	  har	  modtaget	  
husorden	  og	  lejekontrakter	  som	  Sjælsø	  giver	  til	  Deres	  lejere.	  Alt	  er	  i	  orden,	  så	  
umiddelbart	  kan	  de	  ikke	  gøre	  mere.	  Såfremt	  lejerne	  ikke	  overholder	  husordenen	  
må	  den	  enkelte	  tage	  en	  snak	  med	  givne	  person	  eller	  kontakte	  DATEA.	  
10)	  Status	  på	  1-‐års	  gennemgang	  af	  fællesarealer:	  Gennemgangen	  er	  afsluttet	  
og	  de	  påpegede	  ting	  er	  bragt	  i	  orden.	  
11)	  Ejendomsskat:	  Vi	  har	  fået	  en	  advokatvirksomhed	  til	  at	  undersøge	  
muligheden	  for	  et	  lavere	  beskatningsbidrag	  for	  det	  fælles	  bidrag	  til	  bygningen.	  
Hvis	  vi	  får	  medhold	  i	  sagen,	  og	  en	  tilstrækkelig	  nedsættelse	  vel	  og	  mærke,	  så	  
modtager	  de	  et	  honorar	  på	  10.000	  kr.	  Såfremt	  vi	  ikke	  får	  medhold,	  modtager	  de	  
intet.	  I	  2013	  kører	  ejendomsskatten	  over	  ejerforeningen,	  derfor	  modtager	  vi	  ikke	  
noget	  fra	  kommunen.	  Det	  kommer	  vi	  til	  fra	  2014.	  
12)	  Kvartalsrapport	  1.	  Kvartal	  2013:	  I	  forhold	  til	  budgettet	  er	  
ejendomsskatten	  glemt	  i	  budgettet,	  så	  derfor	  vil	  der	  komme	  en	  negativ	  afvigelse.	  
13)	  Eventuelt:	  Parkering:	  Det	  har	  ikke	  været	  muligt	  at	  få	  et	  møde	  i	  stand	  med	  
Q-‐Park	  endnu.	  Der	  er	  positiv	  opbakning	  omkring	  at	  få	  indført	  



Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  d.	  26/6-‐2013	  

parkeringsselskabet,	  så	  det	  bliver	  formentligt	  en	  realitet.	  Hvis	  det	  bliver	  aktuelt,	  
bliver	  der	  selvfølgelig	  sendt	  materiale	  ud	  til	  alle	  beboere	  og	  den	  rette	  skiltning	  
sørger	  Q-‐park	  for.	  
	  
	  


