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1. Bestyrelsesmedlemmer 

Mickey (1. suppleant) indtræder i bestyrelsen i stedet for Finn Birkær, som har valgt at trække sig 

efter han har solgt sine aktiver. Valgperiode er indtil 2019. 

 

 

1) Kvartalsregnskab 

Kvartalsregnskabet for 01.01.2017 til 03.09.2017 blev fremlagt.  

Der har været ekstra regninger fra Odense Renovation grundet stop i affaldssuget. Derudover har 

Odense renovation ikke justeret prisen efter vi er overgået til affaldssug, som er billigere end tidligere 

løsning. Hvilket betyder at denne post ligger over budget i 3. kvartal. Efterfølgende (oktober) er det 

blevet justeret, så vi får den rigtige opkrævning fremadrettet. 

 

2) Serviceaftaler og andre aftaler. 

Bestyrelsen besluttede at regulere lejen i henhold til lejekontrakten med fælleslokalet, hvor lejen 

reguleres med 1,5 % den 1. december. 

 

3) Soldækket/ Beboerhenvendelser 

Manglende sug – Emhætte 30.x.7 

Dansk installationsteknik (DIT) har udbedret det. En beboer har været behjælpelig med at være påholdende 

overfor DIT. Og der er endelig lykkedes at få suget/emhætte til at virke på den streng hvor alle 30.x.7 

lejligheder er tilknyttet. 

 

Affaldssug 

Der har været stop i affaldssuget. 
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Denne gang var det vinflasker der var problemet. En af flaskerne havde sat sig på tværs i kanalen. Det er 

rigtigt ærgerligt, da det koster os alle penge i sidste ende, at entrere et firma til at afhjælpe ved stop i 

rørene, da udgiften bliver lagt på fællesudgifterne. Udover at der står et indkast i starten af 

Promenadebyen beregnet til flasker/glas. 

Bestyrelsen overvejer at skifte lugen til affaldssuget ud i terræn med en luge der kræver nøgle. 

 

Vedtægter for Soldækket. 

Den overordnet vedtægt for hele promenadebyen har tinglyst en pantret på kr. 43.000 

Soldækket har tinglyst en pantret på kr. 52.000 

LEA undersøger hvordan vi skal forholde os. 

(Referenten: Efter mødet har LEA meddelt, at vi skal rette os efter den overordnet vedtægt, men i pantret 

øjemed, skal vi rette os efter Soldækkets vedtægt) 

 

Udarbejdelse af en skrivelse til alle beboer. 

Der er en del ting, som er nødvendigt at få strammet op på. Ofte bliver den fælles Facebok gruppe anvendt, 

men det virker til, at det ikke er alle der er medlem af gruppen. 

For at nå ud til alle lejligheder, bliver der udarbejdet en seddel, som bliver omdelt i postkasserne. 

Emner der skal med på informations sedlen: 

o Behandling/type affald der må komme i affaldssug. 

o Cykelparkering kun i kælder, ikke på svalegange eller på fliser/græs i terræn.  

o Koppen på vrider i kælderdør skal blive siddende. Og kun fjernes, når døren anvendes som flugtvej. 

(Referenten: Formanden har modtaget en mail vedr. Soldækkets papcontainer i kælderen indeholder andre 

ting, end almindeligt pap (mælke kartoner osv). Vejledning til hvad der må komme i papcontainer skal også 

beskrives på den omdelte seddel) 

 

 

4) Promenadebyen 

Der har været bestyrelsesmøde i Ejerforeningen. Der henvises til referatet. 

 

5) Opfølgning 

• Plasthætte over vrider på dør ml. kælder/trappetårn er monteret. Desværre blev den afmonteret 

ret hurtigt. Der opsættes en ny hætte samtidig med en seddel hvorpå der står at man bedes 

respektere hætten.  

 

• Etårsgennemgang. Mange af de indmeldte punkter er ikke blevet udført. Der følges op på dette. 
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• Belysning i trappetårne. Lamper der er placeret overfor vinduerne er blevet demonteret. Sejlet er 

tilfreds med denne løsning. Der er lys nok på trapperne, dermed besluttes det, at løsningen er 

permanent. 

 

• Der har været afholdt hyggedag på Soldækket. Der kom en del gode punkter frem, som bestyrelsen 

har taget med og senere behandlet. 

 

6) Møderække datoer 

FÆLLESMØDE 17/11 

13/12 16:30 

21/3 kl 16:30 


