Vesterbrogade 12 – 1620 København V

E/F Grønnehavegaard
Referat af ordinær generalforsamling

Repræsenteret på generalforsamlingen var 3224 stemmeberettigede fordelingstal eller 36
lejligheder, heraf 598 med fuldmagt, ud af en total på 7.152 fordelingstal.
Boligexperten Administration A/S var repræsenteret ved administrator Johnny C. Rieck (JR)
og administratorassistent Malte K. Petersen (MKP)
Formand Nina Leppänen bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede
bestyrelsen samt repræsentanter fra foreningens administrationsselskab – Boligexperten
Administration A/S.
Dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år
3) Forelæggelse af årsregnskab med påtegninger til godkendelse
4) Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse
5) Forslag: - Bestyrelsen foreslår Maling opgange – (se bilag forslag 1a eller 1b)
- Bestyrelsen foreslår Vedligehold af vinduer (se bilag forslag 2)
- Bestyrelsen foreslår Etablering af fibernet (se bilag forslag 3a eller 3b)
- Forslag fra en ejer:

I det jeg vedrørende metode og omfang tillader mig at referere til det af ejerforeningen allerede udførte
anlægsarbejde foran lejligheden Godthåbsvej 133 st th, tillader jeg mig at foreslå at der dels for at skabe et smukkere
og mere ensartet grønt forareal og dels for at energi-, konstruktion- og klimaoptimere ejendommens kælder, indledes
projektering af et - for såvidt angår metode -.tilsvarende anlæg foran lejligheden 131 st th og 133 st tv. Når projektet er
forsøgsvis prissat kan der tages stilling til dets eventuelle gennemførelse. Mvh 133 st tv

6) Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse
7) Valg af medlemmer til bestyrelsen (Michael Jensen og Christian Sabroe-Hansen er på
valg for
2 år og ingen af dem genopstiller. Morten Engemand er på valg for 1 år, efter indtræden på
Stures post)
8) Valg af suppleanter til bestyrelsen (Sture Andersen og Therese Koppel Levy er på valg)
9) Valg af revisor
10) Eventuelt
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Torsdag den 6. maj 2021 kl. 18.30

1. Valg af dirigent og referent.
Johnny C. Rieck (JR) blev valgt til dirigent. JR konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet ved mail/skrivelse af den 31. marts 2021 fra administrationen.
Generalforsamlingen var pga. coronarestriktioner udskudt fra d.15. april til d. 6.maj.
Dirigenten godkendte dagsordenen.
Malte K. Petersen blev valgt som referent.
2. Bestyrelsens beretning.
Formanden fremlagde ikke bestyrelsens beretning, men henviste til at denne var sendt ud.
Herefter blev beboerne spurgt om de havde spørgsmål til beretningen, men ingen havde
nogle indvendinger.

Beretningen er gengivet her:
Bestyrelsen konstituerede sig i september efter den pga. coronapandemien udskudte
generalforsamling (afholdt 31. august 2020) med Nina Leppänen som formand og Sture
Andersen som næstformand. Udover de to havde Christian Sabroe-Hansen og Michael
Jensen været med i den tidligere bestyrelse. Anders Reinholdt og suppleanter Mie Koppel
Levy og Morten Engemand kom ind som nye, Anders dog med en lang erfaring fra
bestyrelsen fra år tilbage. På mødet i februar blev det dernæst besluttet at lave en rokade:
Sture blev suppleant, Morten bestyrelsesmedlem og samtidig blev Anders næstformand.
Ved generalforsamlingen sidste år gjorde den tidligere bestyrelsesformand rede for de noget
tunge opgaver, som bestyrelsen havde håndteret, herunder to store byggeprojekter. Den
nuværende bestyrelse havde dermed en længere to-do-liste, hvad angår løbende
vedligehold, at gå i gang med. Samtidig blev det tredje store byggeprojekt, gårdprojektet,
startet op i august. Vi valgte på vores første møde at fordele opgaverne nogenlunde ligeligt
mellem os.
Vi har løbende fremlagt vores opgaver på møderne, og alle har deltaget i behandlingen af
alle sager. Også suppleanterne har bidraget aktivt. Vi har haft fokus på, at foreningens
medlemmer skal føle sig mødt af åbenhed vedr. bestyrelsesarbejdet, fx byggeregnskaber
mv. Bestyrelsen har desuden i referater og nyhedsbreve opfordret medlemmer til at tage
kontakt mellem generalforsamlingerne.
Vi har i løbet af de otte måneder, der er gået siden seneste generalforsamling, fået:
-

sikkerhedsgodkendt elevatorerne og legepladsen
gennemført en 1-års gennemgang af VVS-projektet
udført en ny energimærkning
udført en ny tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan
evalueret og opdateret kontrakten med rengøringsfirmaet
vedligeholdt vinduer i fællesområder
opdateret privatlivspolitikken
gennemført et kloak- og gårdrenoveringsprojekt og taget os af følgeopgaver
lukket regnskabet for de tre byggeprojekter
beskrevet bygningens drift i en dokumentationsmappe sammen med
ejendomsfunktionæren Børge Mogensen
taget os af de løbende henvendelser og opgaver
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Bestyrelsens beretningen blev taget til efterretning.

Vi har gennemgående ført en stram økonomistyring med fokus på det nødvendige. Dog har
vi tilladt os en enkelt undtagelse: Vi har valgt at opsætte julelys i gårdens grantræ til de
mørke vintermåneder.

Med til historien hører en læring: at en bestyrelse ikke bør igangsætte større projekter uden
professionel byggeteknisk rådgivning. Det viste sig nemlig, som redegjort i
bestyrelsesmødereferater fra dengang, at det på generalforsamlingen i april 2018 afsatte
beløb 633.750 kr. alligevel ikke kunne dække alle de planlagte murerarbejder: De viste sig at
være mere komplekse og dyre end først antaget af mureren, som arbejdede uden
rådgiverassistance.1 De resterende mureropgaver, renovering af de to kældernedgange i
gården (ved nr. 8 og 10), blev overtaget af Boligexperten fra DEAS i november 2018 og
indgik dermed i det murerfaglige, gennemførte altanprojekt og derfor også i
byggeregnskabet.2
Den nuværende bestyrelse vil gerne gøre kommende bestyrelser opmærksomme på, at
erfaringen fra foreningens byggeprojekter og fra det på generalforsamlingen 2020 besluttede
budget for maling af opgange er, at en rådgiver er pengene værd. Både når der skal
udarbejdes holdbare beslutningsgrundlag til en generalforsamling, og når arbejder skal
igangsættes og gennemføres.
Tak for godt samarbejde
Alle er velkomne til at deltage i bestyrelsesarbejdet, uanset formelle kompetencer. Alle
bestyrelsesmedlemmer bringer selvfølgelig både faglige og personlige kvalifikationer i spil i
forhold til de opgaver, vi påtager os, men vi er som organisation ekstremt afhængige af, at vi
har et godt og pålideligt administrationsselskab, og at kommunikationen med dem forløber
ubesværet. Bestyrelsen vil gerne takke Boligexperten for en god støtte gennem de 8
måneder, der er gået siden sidste generalforsamling.
Derudover en helt særlig tak til Lars Christian Nielsen fra sbs rådgivning, som med sin
byggetekniske faglighed har fungeret som rådgiver og garant for bestyrelsen i beslutninger
om byggesagerne. En følgesvend som bogstaveligt talt har været guld værd, og som med
sin gode og prompte kommunikation har sikret os en god proces mellem leverandørerne og
bestyrelsen som bygherre, og ikke mindst en sund økonomi. Leverandøren i gårdprojektet
Køge Bugt Anlægsgartner har bestemt heller ikke skuffet. Tak for et godt stykke arbejde.
Til vores ejendomsfunktionær Børge vil vi gerne sige tak for det gode arbejde, en fin
medarbejderudviklingssamtale i februar og for løbende gode input og initiativer, som vi fik sat
i værk. Tak for dit altid gode humør og venlige tone!

1
2

Alle referater er tilgængelige på foreningens hjemmeside https://groennehavegaard-frb.dk/dokumenter/
Som bekendt blev byggeregnskabet lukket med en besparelse på + 2 mio. i forhold til det budgetterede.
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Regnskabet for 2020 viser et underskud på 170.000 kr., da vi i samarbejde med
Boligexperten medio december i forbindelse med lukning af byggeregnskabet for
altan-, vvs- og gårdprojekter besluttede at driftsføre et i 2018 aktiveret beløb på 465.000 kr.
Dette beløb dækker udgifterne til renoveringsarbejder udført af en murer – betalt tilbage i
2018. Opgaven blev igangsat efter generalforsamlingens beslutning i 2018, og dengang
ansås den som en del af de kommende byggeprojekter. Men med de ændringer til
byggeprojekterne, som senere generalforsamlinger har besluttet, er opgaven dog ikke en del
af det endelige byggeprojekt og figurerer derfor ikke i byggeregnskabet, men derimod som
en udgift i regnskabet 2020. Det regnskabstekniske underskud udlignes med foreningens
egenkapital. Der blev således ikke optaget noget byggelån på beløbet, og ingen medlemmer
betaler derfor renter deraf.

Sidst, men ikke mindst en tak fra formanden til bestyrelsen. Tak for det fantastiske gå-påmod, det gode arbejde, de gode snakke og den positive tilgang – det har givet mig masser af
energi, og det har været sjovt!
Vi har tilbragt aftentimer sammen, på vores syv møder, løst mange opgaver, både alle de
opgaver, som vi satte os for på det første møde og de indkomne. Til generalforsamlingen har
vi forberedt forslag om maling af opgange, vedligeholdelse af vinduer og installering af
fibernet. Nu må vi se, hvad generalforsamlingen beslutter. Og så træder vi i arbejdstøjet
igen. Michael og Christian genopstiller ikke, så det bliver i en ny sammensætning. På de
tilbageværende bestyrelsesmedlemmers vegne skal jeg allerede på forhånd sige velkommen
til de nye bestyrelsesmedlemmer.
God generalforsamling d. 6. maj til alle! Vi fik den udskudt én gang, men nu skal det være.
Nina Leppänen

3. Regnskab for 2020
JR gennemgik årsregnskabet.
JR informerede at revisor havde forsynet regnskabet med en blank påtegning.
Vaskeriet har i 2020 haft underskud, grundet indkøb af ny vaskemaskine.
Afslutningsvis henviste JR til at regnskabet udviser et underskud på kr. -171.593,- og en ny
egenkapital på kr. 1.557.880,-.
Som forklaring på årets underskud oplyste JR, at det primært skyldes den tidligere
byggesag. Byggesagen var betalt tilbage i 2018, men blev først udgiftsført i 2020.
Bestyrelsen havde i samråd med Boligexperten vurderet, at der ikke var nogen grund til at
tillægge denne saldo til de igangværende byggesager, idet ejerne derved blev belastet med
et yderligere beløb i byggesagerne, af en post som allerede var betalt.
Det gav anledning til et par afklarende spørgsmål.
En beboer spurgte ind til opkrævning for de tre afsluttede renoveringsprojekter, hvor det blev
oplyst, at der opkræves hver måned til fælleslånet, medmindre den enkelte ejer har indfriet
sit lån.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
4. Forelæggelse af Vedligeholdelsesplan.
Bestyrelsens næstformand Anders Reinholt indledte vedligeholdelsesplanen, og forklarede
at der ikke var noget nyt herom. Der henvises til den udarbejdede tilstandsrapport 2021 som
findes på foreningen hjemmeside samt ProBo.
Vedligeholdelsesplanen blev herefter taget til efterretning.

This document has esignatur Agreement-ID: 3f7a64f3Ypp242376852

& Anders Reinholdt (næstformand), Christian Sabroe-Hansen, Michael Jensen, Morten
Engemand og suppleanter Mie Koppel Levy og Sture Andersen

5. Forslag:
Der var stillet 4 forslag.
Alle forslag er vedlagt i fuld længde bagest i referatet.
Forslag 1a og 1b (Bestyrelsen): Opgange males
Bestyrelsen stiller til forslag at opgangene males.
Forslag 1a. Omfatter 7 opgange til ca. kr. 1.273.050,- inkl. 10% til uforudsete udgifter
Anders Reinholt forklarede projektet nærmere, og argumenterede for at alle opgange skulle
males, således at fremtidige vedligeholdsmæssige standarter for reparationer og
malerbehandling er ens.

En beboer spurgte i henhold til farver på malingen, hvortil formanden forklarede nærmere, at
farverne bliver mere neutrale. De nuværende klare og kraftige gule og grønne farvetoner
stammer fra 12-15 år tilbage. Formanden påpegede, at for at opnå langtidsholdbare
resultater med reparationer og vedligeholdelse, bør løsninger altid harmonere med
funkistidens og bygningens oprindelige materialer, farver og inventar, og ikke med de
aktuelle trends.
Forslag 1a, var det mest vidtgående forslag, og blev derfor sat til afstemning først.
Forslaget blev sat til afstemning ved håndsoprækning.
Der var overvældende flertal for forslag 1a, er derved bortfaldt forslag 1b.
Hermed er forslag 1a om maling af opgange vedtaget.
Forslag 1b. Omfatter 5 opgange (8 – 137 – 135 – 131 – 39) til ca. kr. 1.087.425,- inkl. 10% til
uforudsete udgifter.
Forslaget bortfaldt.
Forslag 2 (Bestyrelsen): Vedligeholdelse af vinduer
Bestyrelsen stiller til forslag at der gennemføres en vedligeholdelse af vinduer inde i
lejlighederne.
Vedligeholdelsen indeholder bl.a. smøring og justering af beslagdele for let gang, tæthed og
udskiftning af tætningsbånd. Desuden rens af grus og rester af pudsemørtel i
vinduesmekanismen efter at der er monteret nye altaner.
Formanden uddybede forslaget.
Projektet forventes at koste ca. kr. 282.770,- inkl. 10% til uforudsete udgifter.
En beboer spurgte ind til om glaslister også er omfattet af forslaget, hvortil der blev forklaret,
at de ikke er en del af tilbuddet, idet det kun har en kosmetisk effekt. Der blev dog givet råd
videre fra vinduesfirmaet Casadana, til hvordan man selv kan gøre dem pæne, ved at
anvende rengøringsmiddel, som indeholder slibende partikler, fx tandpasta. Hjælper det
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En beboere spurgte ind til projektets omfang. Det blev oplyst at projektet også vedrører
maling af bundstykker samt reparationer af diverse skader.

ikke, er man selvfølgelig velkommen til at få sine glasbånd udskiftet privat. Bestyrelsen kan
anbefale firmaet Casadana til opgaven.
JR gjorde opmærksom på, at forslag 1a om opgangsrenovering blev godkendt, og derved
kan dette forslag først realiseres når foreningen har likviditet til projektet.
Herefter blev forslaget sat til afstemning ved håndsoprækning.
Der var overvældende flertal, som derved blev godkendt.
Forslag 3a og 3b (Bestyrelsen): Etablering af fibernet i ejerforeningen

Forslag 3a. Installationen købes igennem Novomatrix.
Månedlig pris kr. 69,- pr lejlighed/butik. (Opkræves samtidig med fællesudgifter)
Køb af router kr. 650,- pr lejlighed/butik (Opkræves over 3 måneder kr. 217,- med
fællesudgifter)
Køb af installation kr. 240.000,- (Opkræves i forhold til fordelingstal over 3 måneder, når det
endelige beløb kendes).
Anders Reinholt forklarede nærmere om projektet, og argumenterede for hvorfor denne
løsning er den optimale, og blev herefter suppleret af bestyrelsesmedlem Morten Engemand,
som uddybede forslaget i forhold til prissammenligning.
Køb af router er ikke et kriterie, men en mulighed. De enkelte ejere kan derfor selv anskaffe
sig en router, men skal sikre sig at de kan tilkobles netværket.
Enkelte beboere henviste til bindingsperioder på nuværende udbydere. Forslaget vil derfor
være mere fordelagtigt for nogle.
Herudover blev de tekniske egenskaber for netværk og wifi debatteret.
En beboer spurgte om hvordan prisen på installationen ville blive fordelt, og JR forklarede at
køb af installationen bliver opgjort ud fra fordelingstal.
Afslutningsvis blev der debatteret hvorvidt TV var en del af løsningen, hvortil bestyrelsen
oplyste at det var det ikke. Dog kan det undersøges nærmere om hvorledes der er mulighed
for at modtage TV signal herigennem.
Herefter blev forslaget sat til afstemning ved håndsoprækning.
Ja: 23 lejligheder
Nej: 8 lejligheder
Dirigenten konstaterede at selv når der tages højde for fordelingstal, er resultatet klart.
Forslaget blev hermed vedtaget, og derved udgår forslag 3b.
Forslag 4 (Ejer): Optimering af udendørs areal foran lejl. 131, st. th og 133, st. tv.
I det jeg vedrørende metode og omfang tillader mig at referere til det af ejerforeningen
allerede udførte anlægsarbejde foran lejligheden Godthåbsvej 133 st. th, tillader jeg mig at
foreslå at der dels for at skabe et smukkere og mere ensartet grønt forareal og dels for at
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Bestyrelsen stiller til forslag, at foreningen får lagt fiberforbindelse ind til ejendommen i
forbindelse med at opgangene males. Bestyrelsen anbefalede medlemmerne at stemme for
forslag 3a, da bestyrelsen mente det var den bedste langsigtede løsning. Alternativt forslag
3b. Det er foreningen som indgår aftale med udbyderen, og derved ikke en aftale som den
enkelte beboer kan udtræde af.

energi-, konstruktion- og klimaoptimere ejendommens kælder, indledes projektering af et for såvidt angår metode -tilsvarende anlæg foran lejligheden 131 st. th og 133 st. tv. Når projektet
er forsøgsvis prissat kan der tages stilling til dets eventuelle gennemførelse. Mvh 133 st. tv
Forslagsstiller argumenterede for sit forslag. Der blev bl.a. forklaret at ejendommen ville få et
pænere grønt areal, samt energieffektivisere kældre. Endvidere foreligger der ikke tilbud
eller lign. hvorfor forslaget kun blev behandlet i forhold til at undersøge muligheden herfor.
En beboer er i tvivl om hvorvidt det er foreningen eller kommunens areal, hvoraf det udledes
at det areal der er omfattet af forslaget er foreningens.
For at konkretisere forslaget anbefalede JR, at sætte et beløb af til undersøgelse af
projektets omfang samt udbudsmateriale til kr. 15.000,-.
Herefter blev forslaget sat til afstemning ved håndsoprækning.
Ja: 24 lejligheder

Blank: 12 lejligheder.
Forslaget blev hermed vedtaget
6. Budget:
JR gennemgik budgettet for 2021.
Fællesudgifter er faldet til kr. 1.600.000, begrundet af sidste års generalforsamling, hvor det
blev vedtaget at fællesudgifterne skulle nedsættes.
Der er samlet set budgetteret med kr. 1.740.000,- i indtægter, og kr. 1.737.500,- i udgifter.
Årets resultat er dermed budgetteret til kr. 2.500,Herefter blev budgettet enstemmigt vedtaget.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Michael Jensen og Christian Sabroe Hansen ønskede ikke genvalg.
Der var derfor 2 ledige 2-årige bestyrelsesposter
Morten Engemand var på valg for 1 år, efter indtræden på Sture Andersens post.
Morten Engemand fortsætter i bestyrelsen og er på valg i 2022.
Ove Nissen ønskede at stille op til bestyrelsen og blev enstemmigt valgt til bestyrelsen.
Ove Nissen blev valgt til en 2-årig bestyrelsespost.
Der var ingen andre som ønskede en bestyrelsespost, hvilket efterlader en åben post i
bestyrelsen.
Bestyrelsen består herefter af:
Ove Nissen
Nina Leppänen
Morten Engemand

på valg i 2023
på valg i 2022
på valg i 2022
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Nej: 0 lejligheder

Anders Reinholdt
Vakant

på valg i 2022
på valg i 2023

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:
Formand: Nina Leppänen
Næstformand: Anders Reinholdt
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Sture Brøgger Andersen og Therese Koppel Levy var på valg.
Therese Koppel Levy genopstillede ikke.
Sture Brøgger Andersen genopstillede og blev enstemmigt valgt.

10. Eventuelt
En beboer forklarede at opgangene ikke bliver gjort ordentlig rent. Anders Reinholt
forklarede hvad kontrakten indebærer. Der skal bl.a. støvsuges, men beboere skal selv gøre
rent under sine måtter foran døren.
Generelt er ejerne utilfredse med rengøringen. Formanden fortalte, at bestyrelsen har for
nyligt afholdt et evalueringsmøde med rengøringsfirmaet og påpeget manglerne. Alle er
velkomne til at henvende sig til bestyrelsen, hvis der fortsat er problemer.
Der blev spurgt om der kan etableres udlejningsrum, hvor der tidligere var cykelkælder.
Dette har der endnu ikke været mulighed for at vurdere.
Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på et udkast til hvordan kælderarealet kan udnyttes, der
forventes at blive uddybet på et senere tidspunkt.
En beboer ønskede enten overdækning til cykler, eller mulighed for indendørs cykelkælder
Bestyrelsen oplyste, at det er en del af det udkast, der er ved at blive udarbejdet.
Der bliver stillet et forslag om krukker til gården, i forhold til at gøre gårdens udendørsmiljø
hyggeligere. Bestyrelsen er positiv over for forslaget.
Der blev spurgt til slid på bænke, hvor det blev forklaret, at det indgår i den almindelige drift
og vedligeholdelse og at der vil blive skaffet nye.
En beboer spurgte til de murede altaner, hvortil bestyrelsen forklarede at der snart forventes
1-års gennemgang, hvor der skal noteres eventuelle fejl og mangler.
Der blev herefter givet et stort tak for det arbejde bestyrelsen har gjort,
Herefter lukkede dirigenten debatten.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og afsluttede generalforsamlingen kl. 19:40.
/Johnny C. Rieck, København d. 06.05.2021
Underskrives via NemID
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9. Valg af revisor
Revisionsfirmaet Grant Thornton blev genvalgt.

Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen 2021
Bestyrelsen forslår maling af opgange, vedligeholdelse af vinduer og etablering af fibernet.

Økonomisk overblik
Ejerforeningen har en stor egenkapital, akkumuleret gennem årene, som beløber sig til 1,6
mio. kr. Det er Boliexpertens vurdering, at en forening som EF Grønnehavegaard bør have
et kapitalberedskab i størrelsesorden 250.000 kr. til større uforudsete udgifter.

Forslag 1a og 1b: Maling af opgange
Bestyrelsen foreslår, at opgange males - enten syv (1a) eller fem (1b) opgange.

Baggrund
Generalforsamlingen 2020 vedtog bestyrelsens forslag om maling af fem opgange. Referat:
"Bestyrelsen foreslår at opgangene males – budget kr. 75.000,00 pr. opgang (deter opgang 8 –
137 – 135 – 131 – 39). Samlet budget ca. 375.000 kr. som betales via foreningens likvider. En
beboer spurgte, om det indgår i tilbuddet at ordne dørkarmene
m.m. da de i nogle af opgangene er meget slidte. Hertil informerede bestyrelsen, attilbuddet
gælder ordning af opgangene herunder elevatorer, dørkarme, døre m.v. Farven vil være
tilsvarende neutrale farver som opgang 10 og 133 har."
Bestyrelsen indhentede efterfølgende to tilbud. De kunne umiddelbart ikke bruges:
Prisforskellen var for stor for at bestyrelsen kunne have tillid til det af tilbuddene, som
umiddelbart var indenfor budgettet. Tilbuddet var også præget af fejl og mangler. Det blev
tydeligt for bestyrelsen, at budgettet var meget knap og at professionel byggefaglig
rådgivning var nødvendigt: Til beskrivelse af specifikationer, så yderligere tilbud kunne
være malerfagligt forsvarlige og sammenlignelige, opsyn, tilsyn og budgetansvar for et højt
beløb.
Bestyrelsen besluttede på sit møde i januar at afvente og udarbejde en mere gennemført
opgaveformulering og beslutningsgrundlag til kommende generalforsamling i april 2021.
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Vi betaler minusrente (-0,6%) af egenkapital over 200.000 kr., og efter de tre store
byggeprojekter, vi har været igennem, er der ikke forventet større renoveringsarbejder, jf.
tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan af 2021. Det er derfor bestyrelsens vurdering, at det
er bedst at investere i bygningen: i renovering af opgange og i forlængelse af vinduers
levetid. Bestyrelsen foreslår også en ny internetløsning: vi kan få bedre kvalitet til lavere
pris.

Nyt forslag
Der er flere beboere, der har bedt om, at opgange 10 og 133 males samtidigt med de
andre. De to opgange er malet i 2018 og præget af skader fra vvs- og altanprojekterne.
Bestyrelsen indstiller, at alle ejendommens 7 opgange får den samme behandling og
fremtidige vedligeholdelsesmæssige standard for reparationer og malerbehandling.

Der er i opgaveformuleringen tilføjet byggefaglig rådgivning, så opgaven er professionelt
og fagligt funderet. Der er desuden, i forhold til forslaget fra seneste generalforsamling,
tilføjet:
- Opsætning af røgalarmer i opgange (også 2 bagtrapper) jf. den nye
tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan
- Malerbehandling af bundstykker, som er præget af tidens tand og forskelligartethed jf.
fotobilag
- Reparation af div. skader
- Buffer på 10% til uforudsigelige udgifter
Forslag 1b, maling af 5 opgange, indeholder malerbehandling af træværk og bundstykker i
de to opgange 10 og 133.
Økonomi
Budget for forslag 1a er 1.273.050 kr. inkl. 10% til uforudsete.
Budget for forslag 1b er 1.087.425 kr. inkl. 10% til uforudsete.
Begge modeller kan finansieres af foreningens opsparede midler, og der er derfor ikke tale
om en ekstra betaling eller effekt på de månedlige fællesudgifter.

Forslag 2, vedligeholdelse af vinduer
Bestyrelsen foreslår, at der gennemføres en vedligeholdelse af vinduer inde i
lejlighederne.

Baggrund
Tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan siger om vinduerne: "Generelt fremstår vinduerne i
god stand og godt vedligeholdt" og at: "Man må forvente at skulle udskifte tætningslister,
beslag, fuger og ruder mellem 15-25 år fra montering. Vinduerne er udført med
mørtelfuger, som må formodes at have en levetid på ca. 25-35 år. Fugerne er ikke begyndt
at revne og miste sin tæthed."
Vinduer i bygningen er fra 2003, snart 20 år gamle, og der har ikke været en systematisk
vedligeholdelsesrutine. Det ligger bestyrelsen meget på sinde at forlænge levetiden på
vinduerne så meget som muligt. Vinduerne i ejendommen er stikprøvemæssigt besigtiget i
2021 og en eftersyn er stærkt anbefalet, fx for at beboere kan vende sine vendbare ruder
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Bestyrelsen lægger begge modeller til afstemning som forslag 1a (7 opgange) og 1b (5
opgange).

ved vinduesvask uden at skinnerne tager skade, og for at optimere energiforbruget.
Vedligeholdelsen indeholder bl.a. smøring og justering af beslagdele for let gang og
tæthed og udskiftning af tætningsbånd. Desuden rens af grus og rester af pudsemørtel i
vinduesmekanismen efter at der er monteret nye altaner.
Afgrænsning af bestyrelsens forslag
Flere beboere har været bekymrede om mørke pletter på glasbånd og en hård overflade
på båndet. Bestyrelsen har undersøgt sagen, og udskiftning af glasbånd indgår ikke i
bestyrelsens forslag. Glasbånd er vurderet funktionelt fejlfrie af vinduesfirmaet Casadana.
En evt. udskiftning har ikke, ligesom tætningsbånd, noget med vinduernes tæthed eller
levetid at gøre.

Casadana foreslår, at glasbånd holdes rene med hjælp af en tandbørste og anbefaler
tandpasta som rensemiddel ved hovedrengøring, da den indeholder slibende partikler.
Hjælper det ikke, er man selvfølgelig velkommen til at få sine glasbånd udskiftet på egen
hånd. Bestyrelsen kan anbefale firmaet Casadana til opgaven.

Glasbånd

Tætningsbånd

Økonomi
Budget for forslag 2 er 282.770 kr. inkl. 10% til uforudsete.
Bestyrelsen foreslår, at projektet bliver igangsat, når likviditeten tillader det: Bliver
malerprojektforslag 1a vedtaget, igangsættes vinduesprojektet efter at malerprojektets
økonomi er afsluttet og resterende beløb er opsparet. Bliver forslag 1b vedtaget, sættes
projektet i gang med det samme.
Forslaget indebærer ikke nogen ekstra betaling eller effekt på de månedlige fællesudgifter.
Det formodes at beboere oplever en positiv effekt på varmeregningen.
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Tilbuddet for udskiftning af alle glasbånd i lejlighederne var på 420.000 kr. Prisen er givet
ud fra at glasbåndet kan trækkes ud i ét, at det ikke af solens påvirkning er ”brændt fast”.
Vurderingen er, at det stadig i nogle år kan lade sig gøre.

Forslag 3a og 3b, Etablering af fibernet i ejerforeningen

Bestyrelsen forslår, at foreningen får lagt fiberforbindelse ind til ejendommen i forbindelse
med at opgange males.
Bestyrelsen anbefaler medlemmer at stemme for forslag 3a, da bestyrelsen mener det er
den bedste langsigtede løsning. Alternativt forslag 3b.

Vores pris er heller ikke den billigste. TDC ejer de kabler, som vi har i ejendommen nu, og
beboere betaler derfor en forholdsvis høj pris for internet gennem TDC. Vi kan vælge
andre leverandører, men de skal leje sig ind på TDC’s kabler i vores ejendom, hvilket
holder prisen oppe.
Vi kan få en fiberforbindelse i lejlighederne/butikkerne med en minimumhastighed på
500/500 Mbit og en forventet mere driftssikker forbindelse.
Løsningen går ud på, at firmaet Novomatrix lægger fiberforbindelse ind til ejendommen og
opsætter kabler i opgangene ved siden af TDC’s kabler. (Løsningen muliggør, at man som
beboer godt kan forsætte som det er: at købe internet og tv-pakker hos TDC-Yousee.)
Beboerne vil få muligheden til at slippe for eget abonnement til internetudbyder, og indgå i
en kollektivaftale gennem ejerforeningen. Betalingen opkræves samtidig med foreningens
fællesudgifter.
Observer, at det er foreningen, som indgår aftale og ikke en aftale, som den enkelte
beboer senere selvstændigt kan udtræde af.
Det skal også nævnes, at det er bestyrelsens vurdering, at fibernet gør vores forening og
dermed lejlighederne mere attraktive på markedet.
Forslag 3a
Vi køber installationen af Novomatrix.
Økonomi for 3a
Løbende udgifter:
-

Abonnement månedligt 69 kr. pr. lejlighed/butik.
Afregnes samtidig med foreningens månedlige fællesudgifter.

Engangsbeløb:
-

-

Køb af router med opsætning: 650 kr. pr. lejlighed/butik
Afregnes over 3 måneder: 217 kr. i juni, juli og august, samtidigt med
fællesudgifterne.
Køb af installationen: 240.000 kr.
Afregnes ifølge fordelingstal over 3 måneder, i juni, juli og august.
Priseksempel for følgende fordelingstal:
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Baggrund
Mange beboere har i en længere tid været utilfredse med kvaliteten af foreningens
internet, både hastigheden og stabiliteten.

53
81
102
168

1779 kr. (3x593 kr.)
2718 kr.
3423 kr.
5.637 kr.

Forslag 3b
Samme forslag som forslag 3a, dog køber foreningen ikke installationen, men lejer sig
indpå Novomatrix installation med forkøbsret til på et senere tidspunkt at købe
installationen til den fastsatte pris af 240.000 kr.
Økonomi for 3b

-

Abonnement månedligt 99 kr. pr. lejlighed/butik.
Afregnes samtidig med foreningens månedlige fællesudgifter.

Engangsbeløb:
-

Køb af router med opsætning: 650 kr. pr. lejlighed/butik
Afregnes over 3 måneder: 217 kr. i juni, juli og august, samtidig
medfællesudgifterne.
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