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1) Konstituering 

Stort velkommen til Stig, der er trådt ind i bestyrelsen. Selve konstitueringen ser således ud: 

Formand; Tanja 

Næstformand; Mickey 

Sekretær; Stig 

Tanja deltager i Ejerforeningens bestyrelse. 

 

2) Økonomi 

Der har været ekstra udgifter, da der har været to stop i skraldesuget i april (d 3 og 10/4).  

I alt kr. 1875 *2 = kr. 3712,50 

Der er blevet opsæt sedler på hvert skraldeindkast, for at gøre beboerne opmærksomme på, at der kun 

må indkastes køkkenaffald i poser med snøre luk. De to stop der har været i april, skyldes en 

stegepande, og en masse flasker samt træ kasser som mandariner/jordbær nogle gange sælges i. 

 

3) Serviceaftaler 

Vinduespuds: Efter stort ønske om udvendig vask af altanglas fra beboer, besluttede bestyrelsen 

tidligere at imødekomme dette. Efterfølgende har vinduespudseren afvasket altanglas en gang, som 

resulterede i en klage fra en beboer, over at vandet fra de overliggende lejligheder har dryppet ned på 

altanglasset. Bestyrelsen ønsker at fortsætte ordningen, men gør vinduespudser firmaet opmærksom 

på dette. 
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Torbens Erhvervsservice: Bestyrelsen er ikke helt tilfreds med niveauet af renholdelsen. Vinduerne 

(indvendigt) trænger til at blive afvasket. Denne service er med i kontrakten 2 gange årigt. Tanja rykker 

Torben. (Referenten: Indvendig vinduespuds er planlagt i starten af juni) 

Dansk Skraldesug: Der indgås en aftale med Dansk Skraldesug om service og vedligeholdelse af 

affaldssuget. I april var der to gange tømninger, hvor Dansk Skraldesug selv afhjalp skaktstop, efter 

Odense Renovation havde kontaktet dem. Fremadrettet er det kun formanden der kan entrere Dansk 

Skraldesug til afhjælpning af skakstop. 

 

4) Beboerhenvendelser 

TV/internet:  

En del beboer har henvendt sig for at høre om mulighederne for et billigere løsning, end den 

individuelle. Fibernet der er indlagt i bygningen er fra YouSee, hvilket betyder, at andre udbyder skal 

leje sig ind på nettet. Markedet af de mulige udbyder er blevet undersøgt. 

Energi Fyn ønsker etablering for hver lejlighed på kr. 3000 

Stofa har installation inkluderet. Lejlighedsejer betaler for evt. grundpakke og internetforbindelse 

sammen med opkrævningen med fællesudgifterne fra LEA Efterfølgende betaler foreningen den 

samlede regning til Stofa.  

Grundpakke Internet 30Mbit 

Kr. 199 Kr. 199 

 

YouSee har en kollektiv aftale. Alle lejlighedsejer betaler for grundpakken sammen med opkrævningen 

med fællesudgifterne fra LEA. Efterfølgende betaler foreningen den samlede regning til YouSee. 

Grundpakke Internet 30Mbit 

Kr. 182 Ikke inkluderet 

 

På trods af, at der var enighed i bestyrelsen om, at det ville være godt at spare nogle udgifter, ved at 

lave en form for antenneforening, er besparelsen ikke stor nok til, at bestyrelsen vil tvinge beboerne 

ind i ordningen. Det blev diskuteret om bidraget til tv signal skulle lægges ovenpå fællesudgifter. Men 

bestyrelsen lægger vægt på beboernes frihed til at bestemme hvilken udbyder de ønsker. 

 

Affald i kælder: 

Der har gennem længere tid været efterladt en Box madras i kælderen. Den er blevet fjernet. 

 

5) Promenadebyen 

Der har været afholdt BM i ejerforeningen. Læs venligst referatet på hjemmesiden. 

Q-park mangler at opsætte nye skilte ved gæsteparkering mellem Soldækket og Sejlet, udover at de 

skal sende nogle nye gæstekort til Soldækket. 
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6) Opfølgning 

Låge til skraldesug i terræn, hvor der skal bruges nøgle for at åbne. Bestilling er iværksat. 

Cykelstativer. Det er iværksat at bestille to cykelstativer til opsætning ved havnefronten mod vestsiden 

af Soldækket, som dem der er opsat mod østsiden. 

1 års gennemgang er stadig i gang. Det forventes at de sidste få punkter bliver afsluttet i juni. 

 

Generalforsamling: 

Suppleanter er velkommen til at deltage i bestyrelsesmøder. Dog skal de sig melde til, senest 14 dage 

før. Det forventes at alle bestyrelsesmedlemmer deltager i møderne. 

Betondæk i kælder drypper vandt fra drænhuller. De drænhuller over parkeringsarealet er blevet 

lukket. 

Kælderdør, kop over vrider er atter væk. Der opsættes endnu engang en ny kop. 

Udlejning af erhvervsejerlejligheden (fælleslokalet): Bestyrelsen har tidligere besluttet at udleje lokalet 

til en virksomhed med blødt erhverv.  

På generalforsamlingen i 2016, var der enighed om, at bestyrelsen havde bemyndigelse til at afgøre 

hvad lokalet skulle bruges til. Det første halve år, prøvede bestyrelsen at udleje lokalet til Soldækkets 

beboer. Det var kun udlejet to gange. Dels er der ikke investeret i service eller inventar, så det kræver 

en del at skulle eksempelvis afholde en fest i lokalerne Derudover er lokalernes udformning og 

lyddæmpning ikke velegnet til det formål.  

For at få dækket de faste udgifter i fb med erhvervslokalet, besluttede bestyrelsen at lede efter en 

virksomhed, som havde lyst til at leje lokalet. Virksomheden skulle kunne acceptere de dårlige 

lydforhold, manglende parkeringsforhold og forbuddet mod at have en affaldscontainer stående. Det 

var svært at finde en lejer til lokalet. 

 

7) Møderække datoer 

Bestyrelses fællesmøde 9/11 kl 17:30 

22/8 2018 

12/12 2018 

 

8) evt. 

Der har været indbrud i fælleslokalet (23/5), selve terrassedøren var brudt op.  

Foreningen er forsikret mod indbrud/hærværk på bygningen, og lejer har en indboforsikring.  

Indbruddet er blevet anmeldt til politiet. 


