
Referat af bestyrelsesmøde den 19.6.2018 hos Line Kroager Asmussen  Poppelvej 6, 
Odense fra kl 18. 
Tilstede: Susan Viegård, Line Krogager  Asmussen ,Eva Andersen 
 

1)Valg af dirigent og referent. 
Dirigent :Susan. 
Referent :Eva 
 
2)Status på altanprojektet 
Bestyrelsen  har tidligere besluttet at igangsætte undersøgelse af altanernes tilstand og har i 
den forbindelse accepteret et tilbud fra murer- og entreprenørfirmaet Rask og Rum Aps på 
indgribende undersøgelse af een stor altan og een lille altan( stor altan Falen 6 3. tv og lille 

altan  Falen 6 3. th) med efterfølgende reetablering af de 2 altaner for ialt 40.000 kr inklusive 
moms. 
Bestyrelsen havde endvidere accepteret tilbud vedrørende ingeniør vurdering af altanernes 
tilstand og forventede restlevetid på 25.000 kr inklusive moms . 

Efter fritlægning af altanernes jernstrukturer vurderede ingeniøren i rapport maj 2018, at der 
ved renovation af altanerne, både de store og de små, kunne forventes en restlevetid på 20 år 

eller mere ved løbende vedligeholdelse. 

Renoveringsbehovet af såvel store som små altaner beskrives som akut ( indenfor 0-1 år). 
Bestyrelsen modtog efterfølgende et tilbud fra murerfirmaet Rask og Rum på 110.000 kr for 

renovation af de 4 store altaner og den ene lille altan. Dette tilbud omfattede den allerede 

foretagne fritlægning af én stor og én lille altan. Endvidere vil murerfirmaet indenfor 

tilbuddet foretage reparation af betonudhænget ved opgangenes hoveddøre. 

Vedrørende de små altaner havde byggesagkyndig Søren Havlit sammen med murer ,ved 

besigtigelse af de små altaner nede fra ,fundet omkring 20 af de i alt 45 små altaner som 

istandsættelseskrævende. En nærmere besigtigelse af overfladen af betondækket på de små 

altaner kan vise behov for at istandsætte flere af altanerne.  

Det er bestyrelsens holdning ,at alle altaner indenfor en årrække skal renoveres. 

Ved ovenfor beskrevne istandsættelse ,-som kan betegnes som en gennemgribende 
renovering,- vurderer ingeniøren altanernes forventede levetid til 20 år eller mere. 
En istandsættelse af 20 små altaner vil ifølge Søren Havlit beløbe sig til omkring 200.000 kr 

inklusive moms og vil kunne vente til 2019. 

Honorar til byggesagkyndig Søren Havlit(SH-Ejendoms Drift) anslås per august 2018 til kr. 
11.250,00  inklusive moms. I forbindelse med renoveringen af de små altaner i 2019 anslås 
udgiften til byggesagkyndig rådgivning til kr. 15.000 kr inkl. moms.  
Med henvisning til ingeniørrapporten anbefaler Søren Havlit, at altanerne løbende 
vedligeholdes og hvert 2. år tilses og opståede skader repareres. 

 
På baggrund af ovenstående påtrængende vedligeholdelsesbehov : 

- beskrevet i tidligere ingeniørrapporter fra 2010 og 2014 
- beskrevet i den aktuelle ingeniørrapport fra maj 2018- 

- og i Ejendommens vedligeholdelsesplan fra OBH gruppen fra 2017  
sammenholdt med den forventede restlevetid efter renovation-valgte bestyrelsen af 

påbegynde istandsættelsen af de 4 store altaner og den ene lille altan juni 2018.  
Disse istandsættelses/vedligeholdelsesudgifter og de kommende istandsættelsesudgifter til 

de små altaner forventes at kunne indeholdes i Ejerforeningens løbende budget.  



Bestyrelsen forventer således ikke , at der vil blive behov for opkrævning af ekstrabidrag fra 
de enkelte ejere vedrørende altanrenoveringen. 
 
3) Status på asbest/ rør problematikken i kælderen 

Hanerne på rørerne i kælderen er skiftet. Derimod er asbestreparationerne utilstrækkeligt 
udførte, hvilket Susan har påklaget til Sakskilde VVS, som har accepteret klagen og vil følge op 
på asbestreparationerne. 
I forbindelse med rørarbejde i en stuelejlighed skete skade på  fælles rør i kælderrum med 

efterfølgende vandskade.  Bestyrelsen havde på forhånd skriftligt orienteret ejeren om, at 
rørarbejdet blevet udført på ejerens ansvar. 
Administrator har oplyst ejeren om vandskaden og afventer tilbagemelding mhp 
forsikringsspørgsmålet. VVS folkene har allerede opsat affugter. 

Tilføjelse 20.6.2018: Byggesagkyndig Søren Havlit har besigtiget vandskaden, som herefter er 
anmeldt til Ejerforeningens forsikringsselskab mhp at sikre rekvirering af professionelt 
skadesservice firma. Ansvar for skaden vil senere blive afgjort imellem de berørte 
forsikringsselskaber. 

 
4)Status på økonomien . 
Ejerforeningens økonomi ser tilfredsstillende ud set i lyset af de seneste renoveringer, og der 

forventes et driftsresultat omkring 0 i indeværende regnskabsår. 
Det forventes at restgælden (55.000 kr) på lånet til istandsættelse af trappeopgangene kan 

være afviklet i efteråret 2018. 

Foreningens gæld er herudover en kassekredit på 300.000 kr, som pt kun er udnyttet med ca. 

250.000 kr samt et fælleslån på 470.000 kr, hvor renter og afdrag betales af ejerne. 

 

For at sikre overskud til løbende renovering af ejendommen, herunder altanrenoveringen, 

samt reetablere egenkapitalen planlægges en pristalsregulering af Ejerforeningsbidraget per 

1 januar 2019 i niveauet 2-3%. Dette medtages på den kommende generalforsamling. 

 

5)Status på hjemmesiden og ny webmaster. 
Administrator har ikke fået nogen tilbagemelding fra interesserede i forhold til at være 
webmaster for hjemmesiden.  

Eva vil rykke Christopher for oplysninger om koder og link til opdatering af hjemmesiden 

samt nøgler til fællesområder. 
Administrator har oplyst, at han ved behov gerne vil give tilbud på varetagelse af opgaven 
eller eventuelt instruere bestyrelsesmedlemmer i proceduren. Eva vil  indhente tilbud fra 
administrator. 
 

6)Status på opretning af hoveddøre 
Susan oplyser, at karmen omkring hoveddøren i opgang 14 er rettet op , hvorefter døren 
slutter tæt  . Pris for opgaven blev 3.314 kr inkl moms- hvilket var billigere end tilbuddet. 
Susan vil indhente et samlet tilbud på opretning af de øvrige 4 dørkarme. 

 

7) Nyt fra opgangsansvarlige med fokus på støjgener og drøftelse af klageprocedurer 
Flere beboere i Ejerforeningen og også i naboejendommen Falen 16 har følt sig generet af støj 
og har klaget til administrator. 



Det aftales, at punktet vedrørende støjgener sættes til drøftelse på den kommende 
generalforsamling. Der er modtaget forslag til ændring i Husordenen i forhold til støjgener fra 
beboer, forslaget vil tages til drøftelse på generalforsamlingen . 
Administrator har flere gange varslet de støjende beboere og ejerne af de berørte lejligheder. 

Bestyrelsen vil ophænge opslag vedrørende støjgener og klagevejledning i alle opgange samt 
bede administrator om at sende opslaget til alle ejere og lejere. 
 
8) Status på arbejdsdage  

Fremmødet har været pænt på de 2 indtil nu afholdte arbejdsdage, men der må forventes et 
større fremmøde på eftersommerens arbejdsdage.  
Bestyrelsen har fortsat arbejdsopgaver til de kommende arbejdsdage. 
 

9)) Planlægning af den kommende generalforsamling inklusive dagsordenspunkter. 
Generalforsamlingen planlægges afholdt den 3.9.2018 kl 19. 
Punkter udover de sædvanlige  generalforsamlings dagsordenspunkter: 
-Drøftelse af bestyrelsens ansvar kontra det fælles ansvar for overholdelse af husordenen 

samt drøftelse af alternativ løsning ved vicevært. Hvem har for eksempel ansvar for fjernelse 
af ulovligt parkerede cykler? 

- Drøftelse af støjgener, klageprocedurer og sanktionsmuligheder 

herunder indkommet forslag til ændringer af husorden 
-Prisregulering af ejerforeningsbidrag per 1.1.2019  

Line vil sammen med administrator udarbejde og udsende dagsorden inden 

genereralforsamlingen. 

 

Bestyrelsen har med glæde noteret sig at følgende har ytret interesse for at deltage i 

bestyrelsesarbejdet:  

Morten Weber Falen 6 3. tv 

Kristian Bech Benjaminsen Falen 8 3.th 

 

10)Eventuelt. 
Det aftales, at Susan køber en printer mhp udprintning af opslag. 
Bestyrelsen beslutter, at proceduren ved større istandsættelsesprojekter, som berører 

ejerforening er følgende: 

-Tilladelse søges hos administrator før opstart  ligesom administrator underrettes, når 
arbejdet er færdigt. 
-Byggesagkyndig Havlit vil efterfølgende gennemgå og godkende arbejdet. 
 
Dato for næste bestyrelsesmøde planlægges ved generalforsamlingen den 3.9.2018. 

Den nuværende bestyrelse mødes kl 18. 
 
Referent  Eva 
 

 

 
 


