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Til ejerne Falen 6-14, 5000 Odense C 
 
 

Falen, marts 2016 

 
 

Ejerforeningsdage 2016 
 

Som naturlig opfølgning på successen med de afholdte arbejdsdage i år 2012 – 2015 tager ejer-

foreningens bestyrelse initiativ til afholdelse af arbejdsdage i 2016. 

 

På arbejdsdagene tidligere år er blandt andet gennemført følgende projekter: 

 

 Færdiggørelse af cykelskur og oprydning 

 Oprydning på fællesarealer og bortskaffelse af efterladte effekter 

 Maling af garageanlæg 

 Maling af port til gården 

 Rengøring af trappeopgange og andre fællesarealer 

 Opsætning af nye haveborde 

 Maling af cykelskur 

 Beskæring af efeu 

 Oprydning og maling af lejede butikslokaler 

 Etablering af tørrerum 

 

I lyset af ejerforeningens finansielle situation og ejendommens generelle stand, anser bestyrelsen 

det for nødvendigt, at der fortsat afholdes ejerforeningsdage eller arbejdsdage. Først og fremmest 

opnås mulighed for opsparing i ejerforeningen til fremtidige vedligeholdelsesprojekter. Samtidigt 

gives der mulighed for at opnå en formuegevinst for den enkelte gennem generelle værdistig-

ninger på lejlighederne i ejerforeningen. 

 

Ejerforeningens bestyrelse fortsætter derfor den etablerede model for hhv. aktiv eller passiv for-

muepleje: 

 

Hver ejer skal årligt yde mindst 3 timers arbejde pr. lejlighed (svarende til deltagelse 

ved mindst én arbejdsdag). 

 

Hver arbejdsdag vil blive offentliggjort på www.falen.dk. Hver ejer vil endvidere modtage datoer, 

hvor officielle arbejdsdage afholdes, i god tid. Indkaldelser vil blive fremsendt pr. post eller pr. 

mail. 

http://www.falen.dk/
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Hver ejer eller en repræsentant for en lejlighed vil ved fremmøde på arbejdsdage blive regi-

streret for at have ydet de krævede antal timer. 

 

Hver ejer skal på forhånd tilkendegive datoer i 2016, hvor man kan deltage. Arbejdsdage vil som 

udgangspunkt blive afholdt i weekender i perioden juli-september (1. lørdag i juli, 1. lørdag i au-

gust og 1. lørdag i september).  

 

De ejere, der ikke melder tilbage på hvilke datoer man kan yde en indsats for foreningen og møder 

til en arbejdsdag, vil blive opkrævet en betaling for passiv formuepleje på 1.000 kr. pr. lej-

lighed. Administrator gives instrukser til at opkræve beløb hos ikke deltagende ejere. Opkrævede 

beløb vil blive anvendt til betaling af professionelle håndværkere til færdiggørelse af projekter. 

 

Ejerforeningen vil traditionen tro sørge for rundstykker og kaffe, materialer, værktøj samt drikke-

varer til arbejdet. Til rengøring af fællesarealer, kan det forekomme, at foreningen vil bede den 

enkelte ejer medbringe spande og klude. Arbejdsdagene i størst muligt omfang afsluttes med øl, 

sodavand og hygge. 

 

Følgende projekter påtænkes gennemført i 2016: 

 

 Opsætning af nyt / reparation af eksisterende hegn i gården. 

 Maling af cykelskur m.m. 

 Oprydning på fællesarealer / bortkørsel af efterladte effekter. 

 Kalkning af kældre og maling af træværk i kældre (ved dårligt vejr). 

 Etablering af tørrerum i kælderen ved Falen 6 og 8. 

 Renovering af tørrerum i kælderen ved Falen 14 og 12. 

 Øvrigt (planlægges på dagen). 

 

Idéer til andre projekter modtages gerne. 

 

Tilmelding til arbejdsdage i 2016 følger på næste side. 

 

Vel mødt. 

 

Bestyrelsen 
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Bilag 1 

 

Tilmelding til ejerforeningsdage i 2016: 

 

SKAL UDFYLDES PR. LEJLIGHED 

 

Falen ___________ tilkendegiver hermed projekt og tidspunkt hvor man vil deltage i ejer-

foreningsdag: 

 

Sæt kryds ved foretrukne datoer (samt alternative datoer): 

 Lørdag d. 

2. juli 2016 

Lørdag d. 

6. august 2016 

Lørdag d. 

3. september 

2016 

 

Falen ___________ kan deltage 

 

   

 

Kan/vil medbringe trailer 

 

   

 

Arbejdsdag afholdes i tidsrummet 8,15 – 11,30 de pågældende dage. 

 

E-mail adresse eller telefon, ejer kan kontaktes på:___________________________ 

 

Tilkendegivelse sendes senest 22. april 2016 pr. post til administrator: 

 

Gram Ejendomsadministration ApS 

Løssøegade 24, 1 

5000 Odense C 

Att. Claus Groth Christoffersen 

 

Eller mail: 

 

falen6-145000@hotmail.com 

 

Bemærk mailadresse! 

mailto:falen6-145000@hotmail.com

