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Bestyrelsens beretning for året 2018 

 

Velkommen til generalforsamling – både til gamle og nye andelshavere. 

 

Dette foreningens 28 regnskabsår. I traditionens tro takkes Claus Riskjær for at forsøge at erhverve 

ejendommen i 1990. Det blev startskuddet til foreningens stiftelse. 

 

2018 – Spændende år med nye døre til lejlighederne og udskiftning i bestyrelsen 

 

Bestyrelse:  

Efter sidste extra-ordinære generalforsamling, 9. oktober 2018, konstituerede bestyrelsen sig således: 

 

Mads:   Formand – primær kontaktperson til administrator og vicevært samt ad hoc-

vedligehold  

Johannes:  Næstformand, referent, lejlighedssalg samt web-ansvarlig 

Sabine:  Kasserer, arrangementer samt mailansvarlig 

Teddy:  Forsikringsansvarlig, lejlighedssalg samt vedligehold 

Jan:  Formidling af information fra bestyrelsen samt dyretilladelser 

 

Til valg er 2 bestyrelsesposter – Sabine og Jan, begge ønsker at genopstille 

Suppleanter: Susanne landorph og Britta Madsen – begge poster på valg. 
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Året der gik: 

Ny tavle i bestyrelseslokalet 

Tavlen blev indkøbt i starten af året og 

har til formål at skabe et bredt overblik 

over bestyrelsens arbejde. Tavlen 

kostede ca. 3000kr. med ophængning og 

div. skriveremedier. Derudover bidrager 

den også til en åben arbejdsstruktur af 

bestyrelsens arbejde, således at 

andelshavere nemt kan følge med. 

   

 

 

Nyt forsikringsselskab 

Willis Towers (Newsec Dateas forsikringsmægler) har i år prøvet at genforhandle vores 

forsikringspræmie med vore nuværende forsikringsselskab, Tryg. Det lykkedes ikke at få Tryg til at gå 

ned i pris. Willis Towers kontaktede derefter Købstædernes Forsikring som var det forsikringsselskab 

der var tæt på at vinde udbuddet i 2016. Her kunne de opnå en attraktiv løsning og indgik derefter i et 

forlig. 

Flytningen af forsikringen fra Tryg til Købstædernes Forsikring, vil alene involvere selve bygningsdelen 

af forsikringen. Derfor vil dækningerne, der er placeret hos andre forsikringsselskaber end Tryg, 

fortsætte alene tillagt indeks for 2018. Der menes her glas og sanitet (Dansk Glasforsikring), 

bestyrelsesansvar (HDI Danmark forsikring) og arbejdsskade (Alm. Brand). Ved skiftet for vi blandt 

andet mulighed for at genindføre dækningen for udvidet vandskade (vandskader der som følge af 

vand der trænger ind gennem utætheder og åbninger i klimaskærmen). 

Forsikringspræmien går fra kr. 152.314 til kr. 114.568 ekskl. afgifter til staten, dette svarer til en 

nedsættelse på 25% årligt. 
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Valuarvurdering 

Ejendommens kontante handelsværdi pr. 30. september 2018 er vurderet til kr.186.900.00,00.    

Sidste års vurdering lød på kr. 180.000.000,00 dette udgør en stigning på 3.8%.  

Offentlig vurdering:  Ejendomsværdi Kr. 122.000.000 Grundværdi kr. 26.964.400.   

 

Udført arbejde på ejendommen 

 Udskiftning af elmålere (Digitalisering af målersystemet – udeberegning for os) 

 Reparation af altaner 

 Udskiftning af vandstik 

 Udskiftning af varmtvandsbeholder i nr. 7-9 

 Udskiftning af døre til lejligheder (afsluttes uge 9. 2019) * 

 Overdækning af containergården 

 Vaskemaskiner opdateret 

 Nedvask af skralderum 

 

*Efter udskiftningen, ønsker bestyrelsen at tilføje et reglement for døre, som skal tilføjes til 

husordenen. Her skal det beskrives hvad man må og ikke må – bl.a. må der ikke laves huller i 

overfladen, grundet sikkerhedsdørens materialer.    

 

Husdyr 

3 nye hunde, 1 fraflyttet, så der er nu 12 registrerede hunde. 

Ingen nye katte - 2 registreret i alt. 

 

Salg af andele 

Azaleavej 9, 1. th. solgt pr. 01.04.2018 

Azaleavej 9, st. tv. solgt pr. 15.07.2018 

Azaleavej 13, 2. tv. salg afsluttes i februar 2019 

 

Vedligeholdelsesplan 

Foreningen har en tiårig vedligeholdelsesplan udarbejdet af rådgivende ingeniørfirma Alm & Thomsen 

den 24. januar 2013. Den nuværende vedligeholdelsesplan rækker derfor til januar 2023 – dvs. der er 

endnu 4 år tilbage i planen. 
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Status for den nuværende vedligeholdelsesplan er at foreningen har fået foretaget en lang række af 

de vedligeholdelsesarbejder som Alm&Thomsen har anbefalet.  

Det der pt mangler i planen er: 

 Renovering af EL-installationer (Tilbud modtaget - inkl. moms kr. 71.000) 

Bestyrelsen har kontaktet elektriker for en gennemgang af de fælles EL-installationer for at få 

et overslag på de installationer der er absolut nødvendige. 

 Renovering af hovedtrapper (Tilbud accepteret – inkl. moms kr. 870.000kr.) 

Starter i januar 2019 – alle opgange males i samme omgang – vedtaget på X-GF i 2018  

 Udskiftning af Porttelefonanlæg (Tilbud modtaget – inkl. moms kr. 170.000 kr.) 

 Etablering af mekanisk ventilation (Anslået pris kr. 770.000) 

 Malerbehandling af udvendige kælderdøre og opgangsdøre (anslået pris kr. 80.000) 

 Udskiftning af centralvarmeanlægget (Delvist udført i 2013-2014, pris for udskiftning af 

resten er ukendt) 

 

Bestyrelsen er i gang med overvejelser om at få opdateret og fornyet foreningens 

vedligeholdelsesplan. Alm & Thomsen har tilbudt at forny planen for 25.000 kr. 

Det kan tale imod at få lavet en ny vedligeholdelsesplan at: 

 Der stadig er 4 år i den gamle plan, så derfor er det strengt taget ikke nødvendigt at betale 

penge for at forny planen lige foreløbigt 

 Vi har godt styr på hvad der er lavet af vedligeholdelse, så derfor er det ikke nødvendigt at 

betale penge for at Alm & Thomsen skal opdatere planen  

 Der mangler fortsat mangler at få foretaget en række vedligeholdelsesarbejder jf. ovenstående 

 

Det kan tale for at få lavet en ny plan at: 

 Vi med den nuværende plan højst ser 4 år ud i fremtiden, og derfor ved vi reelt ikke hvad der 

måtte være af vedligehold derefter 

 Det vil give et bedre overblik over ejendommens samlede driftsøkonomi, at kigge længere ud i 

fremtiden end 4 år 

 Planlægning af vedligeholdelsesarbejder vil kunne planlægges i bedre tid  

 Det vil give en mere hensigtsmæssig prioritering af vedligeholdelsesarbejder på ejendommen. 

 Det vil give en højere grad af sikkerhed for, at vedligeholdelse af ejendommen gennemføres, 

når det er nødvendigt. 

 

Venlig reminder  

 (10.1) En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer inde i boligen, med mindre 

forandringen er godkendt af bestyrelsen, inden den bringes til udførelse. 
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 Trappegangene skal til enhver tid holdes frie og ryddelige i hele deres bredde (Brandtilsynets 

bekendtgørelse § 5.) Det er forbudt at henstille sko, kælke, barnevogne, klapvogne eller andet 

på trappen. 

 Tørrerum – Husk, at vi er mange som gerne vil have tøj tørret, lad det ikke hænge for længe. 

 Udluft boligen 2-3 gange i døgnet, med gennemtræk i 5-10 min. Og opvarm alle rum lige 

meget i vinter perioden  

  Det er ikke tilladt at parkere bag nr. 10-12-14. 

 Skraldeposer skal lukkes når man benytter skakten. 

 

Beboergrupper 

 Haveudvalget "Det grønne hold" består af Peter Rolsdorf og Susanne Landorph.                      

I år har vi foreslået beskæring af den store dronningebusk ved nr. 3, og beskæring af de store 

japanske kirsebærtræer. VI har en dialog med naboer på Normasvej vedr. store træer i deres 

haver, som dels skygger, dels har rødder, der ødelægger vores flisebelægning bag nr. 9 og 

13. Der arbejdes henimod en løsning på området.  

I samarbejde med en beboer i nr. 13 er der aftalt et staudebed bag nr. 13, som beboeren 

holder. 

Vi siger tak til Elly Larsen, som i mange år har holdt staudebedet mellem nr. 1 og 3/5. Bedet 

holdes nu af Bodil i nr. 14 og Susanne i nr. 10. 

 Farvevalg til opgange består af Jerry Holm, Peter Rolsdorf og fra bestyrelsen Jan Seidenberg. 

Opgangsudvalget har nu afsluttet arbejdet. Farver og linoleum er valgt og maler Jonas 

Duksta, der står for udførelsen, er orienteret.                                                                          

Der udføres en prøvemaling i hele nr. 3, med start den 22. januar 2019. Efter en evaluering 

afgør bestyrelsen om Jonas skal forsætte med udførelsen af arbejdet, i alle de øvrige 

opgange. 

Farve og linoleums valg: 

 Paneler, IN-710, glans 40, (som farveprøve) 

 Vanger, IN-717, glans 40, (som farveprøve) 

 Loft og vindueslysning, lys råhvid, glans 5, (prøve ikke udført). 

 Kælderdør mod trapperum og dør under trappe, IN-717, glans 40. 

 Vægge, Ral 7047. 

 Linoleums fabrikant, Armstrong – Type valgt, 125-050 

 

Bestyrelsens visioner  

 Sikre forsvarlig drift og vedligehold af bygningerne 

 Bevar den gode andelsånd 

 Synligt bestyrelsesarbejde 
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Det var året som gik 

Som formand vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for stor indsats og tak til 

suppleanterne for aktiv deltagelse på møderne. 

 

Frederiksberg den. 28. januar 2019 

 

Mads Bruhn Krogh 

Formand for bestyrelsen   

 

 

 

 


