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1. Økonomi. 

Regnskabet for perioden 01.01. – 30.06.2020 blev gennemgået. Periodens resultat er et overskud på kr. 
26.800,- . 

Erik havde klaget til Kingo C over støvgener i forbindelse med nedrivning af siloer, hvilket afstedkom at hver 
A/F fik tildelt midler fra Kingo C til ekstra vinduespuds. Soldækket modtog kr 3.525,- 

Elforbrug og renovation har været mindre end forventet. Desværre har der været to udkald til skaktstop i 
perioden, hvilket beløber sig op i kr. 4.112,50. 

Hovedårsagen til det bedre forventede resultat er at der kun er brugt kr. 1.047,- på vedligeholdelse mod 
forventet kr. 25.000,- som er blevet afsat til maling af trappetårn. 
 
Erik har haft hjemmel til at forhandle Soldækkets administrationshonorar. LEA sænker 
administrationshonorar med 10% gældende fra den 01.07.2020. Dette skyldes at Soldækket har langt flere 
lejligheder end de andre blokke på Promenadebyen, og dermed en større udgift, da der betales honorar pr. 
lejlighed. Et stort tak til Erik fra bestyrelsen. 

 

2. Drift og vedligeholdelse 
a. Renholdelse 
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Der er en stor udfordring med beboer der efterlader affald i kælderen. Det er endda blevet 
observeret at beboer fra andre blokke også sætter affald under Soldækket. 
Soldækkets bestyrelse ønsker pap container fjernet fra kælderen.  
 

b. Drift 
Fjernvarme Fyn har henvendt sig, da de har registreret, at der er en ringe køling af returvandet, 
hvilket kan betyde, at ventiler hænger. Det koster desværre forbrugeren et større forbrug. Der 
har været lavet et opslag på Facebook, om hvad man skal være opmærksom på. En del beboer 
har henvendt sig. Problemet er endnu ikke lokaliseret. 
 
Vandtrykket har været meget varierende til grænsende meget ringe. Pumpen der er placeret i 
kælderen, er blevet justeret 2 gange, så der nu er jævnt og fornuftigt vandtryk i hele bygningen. 
 

i. 5 års eftersyn 
Der igangsættes indhentning af tilbud, og efterfølgende effektueres eftersynet. 

 
c. Vedligeholdelse 

Odense Låseservice har stadig ikke vendt tilbage med en pris på eftersyn af dørene trods 
utallige opfordringer. Bestyrelsen spørger en anden virksomhed. 
 
Der indhentes tilbud til maling af trappeopgange. Der er utroligt mange skrammer fra beboer 
der flytter ind/ud, samt tager cyklen op/ned i trappeopgangen. I kælder ved elevator er der en 
kedelig tendens til at der skrabes/ridses i pudset. 
 
Bestyrelsen indkøber og uddeler filtre til genvækstvarmeren, da disse skal skiftes. 

 

3. Erhvervslokale 
 
- Intet til dette punkt 

 

4. Beboer henvendelser. 
Udover almindelige henvendelser som navneskilte- og nøgle bestilling, klager over støj, har der været en 
forespørgsel, der blev afvist, om der må sættes rækværk op i forlængelse med fliser ved altandøre i terræn.  

 
5. GF 

Afholdelse af generalforsamling sker d 17 september 2020 

 

6. EF / P-lau status 

Se venligst referatet på hjemmesiden 
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7. Gæsteparkering 
Der tilbydes elektronisk parkerings gæstekort. Der kan vælges mellem 6, 12, 24 timers parkering i en 
app. 
Soldækkets bestyrelse ønsker at udfase gæstekort i papirform, hvis det kan lade sig gøre, at have 
mindre interval i timeparkeringen eller tænd/stop parkering i appén. Alternativt ønskes der flere timer 
til rådighed end de 100 timer/mdr/lejlighed 
 

8. evt. 
Morten Bang ejer ikke længere parkeringsplads eller lejlighed på Soldækket. Han træder derfor ud af 
bestyrelsen. Et stort tak til Morten for god deltagelse og fine synspunkter, samt være med til at formindske 
udgifterne til renholdelse. 
Hanne udtræder af suppleant rollen, og overtager Mortens bestyrelsespost, som vil være på valg i marts 
2021. Hanne har som suppleant deltaget i bestyrelsesmøder og gjort et godt stykke arbejde sammen med 
resten af bestyrelsen. 
 
Grundet Corona situationen har der ikke været afholdt bestyrelsesmøde før sommerferien. Bestyrelsen har 
anvendt mail som kommunikations middel.  

 

9. Møder 

Generalforsamling d 17/9 2020 

Konstitueret møde d. 28/9 kl 16:30 

Fællesmøde 20 november kl 17:30 

 

Referent; Tanja Brusen, Formand. 


