
  Referat af generalforsamling i Administrationsfællesskabet Sejlet den 22. april 2015

Formanden Kjeld Overgaard bød alle velkommen til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Lene Løgstrup som dirigent, og da der ikke var andre 
kandidater, blev hun valgt. Lene konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og 
indkaldt i henhold til vedtægterne.

2. Kjeld gennemgik bestyrelsens beretning for 2014.  Beretningens fulde ordlyd er vedhæftet 
referatet. Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab samt status med påtegning af revisor: Kjeld 
gennemgik resultatopgørelsen og balancen.

4. Fremlæggelse af driftsbudget: Kjeld gennemgik driftsbudgettet.
5. Forslag: Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen.
6. Valg til bestyrelsen: Formanden Kjeld Overgaard genopstiller ikke. Rasmus Wind 

Frederiksen blev valgt til bestyrelsen uden modkandidater. Jan Laursen og Sune Lohmann 
blev valgt til suppleanter uden modkandidater. 

7. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger:
Formand: Michael Gylling Nielsen, mn@paxhumana.dk, tlf. 29702977
Næstformand: Rasmus Wind Frederiksen, rasmuswind@hotmail.com, tlf. 21409190
Sekretær: Kirsten Krogh, sejletkirsten@gmail.com, tlf. 26237811
Suppleanter: Jan Laursen, jlslaursen,@gmail.com, tlf. 41818090

8. Sune Lohmann, sunelohmann@gmail.com, tlf. 28156633
9. Repræsentant i Ejerforeningen Promenaden: Kirsten Krogh
10. LEA Ejendomsadministration blev genvalgt som administrator.
11. Deloitte blev genvalgt som revisor
12. Eventuelt:

Stormskaden: Det blev bemærket, at indgangspartierne til opgangene stadig ikke er blevet istandsat. 
Kjeld bemærkede hertil, at det vil blive gjort, formentlig i nær fremtid. Håndværkerne har villet 
afvente, at vejret bliver varmere, før man går i gang, idet det giver det bedste resultat. Flere gav 
udtryk for, at der generelt er stor slitage og ødelæggelser i indgangspartiet, tilsyneladende især 
foranlediget af, at der er relativt stor udskiftning af lejerne og dermed mange flytninger. Erik Granly 
foreslog, at der opsættes en rustfri plade i hjørnet ved siden af opslagstavlen i nr. 12, hvilket vil 
beskytte hjørnet mod slid.

Det drøftedes, hvordan man kan forholde sig til, at der sker unødig slitage/ødelæggelser på 
fællesarealerne. Bestyrelsen opfordrede til, at der sker indberetning til bestyrelsen, hvis man er 
opmærksom på ødelæggelser og ved, hvem der har forårsaget disse. Der kan evt. vedlægges fotos.

Sikring af skodder: Erik Granly vil gerne have forlænget gevindstykkerne på skodderne, idet der 
mangler et stykke gevind for at skodderne kan komme helt op i den øverste skinne. Han mente, at 
hvis det gøres i forbindelse med vinduespudsningen, vil det ikke blive så dyrt, idet der så i forvejen 
er opsat en lift. Bestyrelsen vil undersøge, hvem der har vedligeholdelsespligten på skodderne.

Ventilations- og udsugningsanlæg: Mange oplever dårlig ventilation og lugtgener. Der blev udtrykt 
ønske om individuelle kontakter, så den enkelte lejlighed selv kan slå ventilationen til og fra i 
badeværelserne. Kjeld oplyste, at ventilatorerne reguleres centralt og tilføjede, at de måske burde 
reguleres, så de er indstillet forskelligt sommer og vinter. Der menes ikke at være mulighed for 
individuel regulering. Lene gjorde opmærksom på, at indsatsen i emhætten i køkkenet kan tages ud 
og vaskes, og at dette hjælper noget på sugeevnen.

Elevatorer: Spørgsmålet om, hvordan man skal forholde sig, når man flytter, drøftedes. Der var stort 

mailto:mn@maxhumana.dk
mailto:sunelohmann@gmail.com
mailto:sejletkirsten@gmail.com
mailto:rasmuswind@hotmail.com


set enighed om, at det ikke kan have sin rigtighed, at man kun kan flytte en kasse ad gangen for ikke 
at skade elevatoren. Kirsten oplyste, at der har været rettet henvendelse til OTIS med nogle 
generelle spørgsmål om, hvad elevatorerne kan tåle mv., men at det endnu ikke er lykkedes at få et 
svar. Som det fremgår af formandens beretning, overvejer bestyrelsen at skifte selskab.

Et medlem henviste til, at der i visse elevatorer andre steder er en stopknap i elevatoren, der løser 
problemet. Det er der ikke i vores. Erik Granly oplyste, at han kender et ”trick”, der kan afhjælpe en 
del af problemerne. Han erklærede sig villig til at delagtiggøre eventuelle interesserede heri. Erik er 
også villig til at være behjælpelig med andre spørgsmål af teknisk art. Efterfølgende er det oplyst, at 
”tricket” med held er blevet afprøvet i nr. 14 i forbindelse med elevatorstop, og det er planen, at 
andre også vil blive instrueret i dette.

Der blev spurgt til vandforbrug, bl.a. i kælderen, hvor vandet løber nogle steder. Kjeld henviste til 
parkeringslauget ang. spørgsmål om vandforbrug i kælderen. Endvidere gav Kjeld udtryk for, at a 
contobeløbet til udgiften til vand nok generelt er  sat for lavt. Det kan hænge sammen med, at det 
ikke er blevet reguleret siden bygningen blev taget i brug. Hvis man ønsker acontobeløbet sat op, 
skal man henvende sig til LEA.

Chiplåse i kælderen: Det bemærkedes, at dørene ikke smækker ordentligt efter, at man har låst 
chiplåsene op. Kjeld oplyste, at bestyrelsen vil kontakte Odense låseservice for at få det rettet. Der 
er rettet henvendelse til Låseservice herom efter generalforsamlingen.

Husordenen: Et medlem undrede sig over, at der ifølge husordenen først skal være ro kl. 24. Han 
henviste til, at andre steder er det normalt kl. 22.

Flemming, der bor lige over forretningslokalet oplyste, at gulvene i lejligheden er kolde. Det blev 
hertil oplyst, at der skal være minimum18 gr. i forretningslokalet.  Hvis dette ikke bliver overholdt, 
skal man rette henvendelse til Kielberg om det. Andre gav også udtryk for, at der er træk under 
gulvene.

Jan Laursen oplyste, at hans kone Heidi har tilbudt at aflægge velkomstbesøg hos nye beboere og i 
den forbindelse orientere dem om husordenen og andre praktiske forhold. Bestyrelsen vil gerne tage 
imod dette tilbud.

Duncan har efterfølgende også erklæret sig villig til at bistå med problemer af teknisk karakter.

Referant: Kirsten Krogh


