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Formandens beretning for det forløbne år

Efter generalforsamlingn 2008 blev kloakarbejdet i gården afsluttet og overleveret 
tilfredsstillende til bestyrelsen. I forbindelse med kloakarbejdet var der desværre opstået 
oversvømmelse i bestyrelseslokalet under MV 4. Det medførte en forsikringssag hvor 
store dele af køkkenet blev udskiftet. Denne sag er nu afsluttet.

Henover sommeren 2008 blev Sonofon også færdig med at opsætte deres antenne på 
Munkensvej hvilket medfører en årlig ekstraindtægt i forenigen på kr. 30.000. Vi har stadig 
en række mindre udenståender med EL-tel der opsatte antennen, vedr. Bl.a. kabelføringen 
i ejendommen, hvilket vi tilsigter at lukke snarest.

2008 var også året hvor vi fik igangsat og afsluttet en lang række mindre projekter. bl.a. 
udvendig maling af døre og porte med den eksisterende oliemalling (der gik ud af 
produktion sidste år), opsætning af aksebægere i forlængelse af sidste generalforsamling 



samt for at forbedre brandsikkerheden i ejendommen. Der kom også cykelstativer i 
gården. Først på prøve, men senere permanent da det viste sig at være en succes.

Et tilbagevendende problem det forgangene år har været problemer med det varme vand, 
et problem vi stadig arbejder på at løse helt. Det er dog vist sig ikke at være så lige til at 
løse da der umiddelbart ikke er en direkte faktor der udløser problemmet. Bestyrelsen har 
derfor været igang med en større undersøgelse de sidste par måneder og vil på baggrund 
af denne iværksætte de fornødne tiltag.

Et problem der modsat ovenstående har været aftagende er antallet af indbrud i 
ejendommen. Det viser umiddelbart at det fokus der har været på dette via, opslag, 
nyhedsbreve osv. har haft en positiv effekt og har gjort ejendommens beboere mere 
opmærksommme på at forbygge problemet, noget vi håber fortsætter.

Bestyrelsen har også arbejdet med at indhente tilbud til maling af ejendommens vinduer. 
Et stort projekt der også involvere ejendommens ejere. Dette arbejde er endnu ikke 
afsluttet, men vil forhåbentlig udmønte sig i et reelt tilbud hen over sommeren. 

Det samme gør sig gældende for den løbende udskiftning af faldstammer der har været 
sat i bero grundet et højt prisniveau, samt den store udskrivning der har været til 
kloakarbejdet i 2008. Vi er igang med at indhente tilbud og håber på at have noget konkret 
at sætte igang inden årets udgang.

Igen i år vil bestyrelsen også gerne takke Kristine for det flotte arbejde hun og hendes 
medhjælper Jonna udfører vi vores fælles gårdhave. Det er en fornøjelse at se hvordan 
haven udvirkler sig år for år.

Afslutningsvis har ejerforeningen fået en ny hjemmeside der fremadrettet vil blive en mere 
aktiv del af bestyrelsens kommunikation til ejerforeningens medlemmer. Dette vil være 
med at sikre en løbende opdatering af informationer og vigtige beskeder fra bestyrelsen til 
ejendommens beboere og foreningsmedlemmer.

Med venlig hilsen
Peter Østerballe-Christensen

Afg. formand, E/F Bispeengen.



Forsamlingen har taget formandens beretning til efterretning foruden et par kommentarer 
fra en beboer med ros til bestyrelsen for udvalgte arbejder i årets løb.

Årsregnskab og status med revisors påtegning
Revisionen har ikke givet anledning til påtegning.

Udgifterne til reparation og vedligeholdelse er ca. kr. 95.000 mindre end 
budgetteret, hvilket bl.a. forklares med, at der er brugt færre penge på 
facadereparation og malerarbejde, og at der ikke har været uforudsete udgifter til 
kloakarbejde, som det var tilfældet sidste år. I den anden retning trække højere 
VVS-udgifter som følge af især problemer med manglende varmt vand. 

Udgifterne til renovation er ca. kr. 17.000 mindre end i 2007  og mindre end 
budgettet 2008, hvilket kunne tyde på, at vi er blevet bedre til at økonomisere med 
vores skrald.

Udgifterne til vand er højere end i 2007 og  højere end, hvad der var budgetteret 
med i 2008 – knap. kr. 30.000 højere end budget. Dette  er til trods for et marginalt 
lavere vandforbrug i 2008 ift. 2007, så ekstraudgiften skyldes  øgede vandafgifter.  
Bestyrelsen vil i 2009 komme med initiativer til nedsættelse af vandforbruget.

Udgifterne til varmeregnskab er halveret i 2008 i forhold til året før og budgetteret. 
Dette skyldes tekniske problemer hos vores varmeleverandør, som derfor har været 
nødsaget til at foretage et skøn for 2008 med 50% rabat til følge.

Note 3 indeholdende udgifter til diverse er godt 4.000 mindre end budgetteret, 
hvilket især skyldes, at der ikke blev afholdt sommerfest, samt at udgifterne til 
forplejning af bestyrelse er lidt lavere end foregående år. I forhold til 2007, hvor 
udgifterne til diverse var på knap kr. 77.000 skyldes faldet udover netop nævnte 
forhold, at der blev ydet kompensation til en beboer i 2007 på kr. 20.000. samt at 
der også blev købt en computer til kr. 6.000 i 2007.

Egenkapitalen var primo 2008 kr.- 70.213, men da årets resultat er på kr. 166.936, 
er egenkapitalen primo 2009 kr. 96.723.

Regnskabet for 2008 blev enstemmigt godkendt.



I forlængelse af en afklaring fra kassereren omkring øgede udgifter til vand stillede en 
beboer spørgsmål til om ikke det var en god idé at få installeret individuelle vandmålere. 
Bestyrelsen argumenterer for at det på nuværende tidspunkt er for dyrt at installere, men 
vil holde øje med om det på et tidspunkt kan betale sig

En anden beboer pointerede at man muligvis kan installere målere pr. opgang for at holde 
øje med om forbruget er større nogle steder i foreningen - f.eks. løbende toiletter. 
Bestyrelsen vil undersøge muligheder og priser på at få installeret målere pr. opgang.

Budget 2009
For 2009 budgetteres der med indtægter og udgifter på kr. 1.862.000, hvilket er kr. 
48.000 højere end budgettet for 2008. Stigningen i indtægter kommer fra stigning i 
fællesbidrag, som sker for at rådighedsbeløbet til reparationer og vedligeholdelse 
ikke bliver udhulet af prisudviklingen på de faste udgifter.

Afskrivningen på kloakarbejdet mindskes fra årligt kr. 168.000 til en fjerdedel kr. 
42.000. Dette mener vi er rimeligt, da det er langvarig forbedring af vores kloak, der 
er sket, og der afskrives derfor over 20 år i stedet for 5 år. Dette giver luft i budgettet 
til at sætte yderligere skub i andre vigtige forbedringer, herunder især renovering af 
bagtrapper og udskiftning af faldstammer, som har stået på standby pga. især 
kloakarbejdet. Der budgetteres med udgifter til renovering af opgange og 
udskiftning af faldstammer med hhv. kr. 100.000 og kr. 180.000 årligt de næste 5 år. 
Udgifterne hertil kan dog godt tåle at blive lidt højere pga. det positive resultat for 
2008.

Derudover er der til ordinær vedligeholdelse afsat kr. 150.000, hvilket er kr. 25.000 
lavere end budget 2008. 

Der budgetteres med udskiftning af to dørtelefonanlæg, hvilket der er afsat kr. 
30.000 til i 2009.

Den sidste nævneværdige udgift er vandudgifterne, der budgetteres til at være på 
kr. 35.000 højere end regnskabet for 2008, selvom bestyrelsen fortsat vil arbejde for 
at holde vandforbruget lavt.



En beboer har et spørgsmål til facaderenovering og hvorfor budgettet er sat så lavt. 
Formanden forklarede at der på nuværende tidspunkt kun bliver foretaget reparationer og 
at det nuværende budget burde kunne indeholde løbende maling af facaderne.

Budgettet blev ensstemmigt godkendt.

5-års budget
Fællesudgifterne forhøjes med godt kr. 50.000 per år svarende til ca. 3 % for at 
imødekomme pris- og lønstigninger, således at det reelle beløb til bl.a. reparationer og 
vedligeholdelse ikke bliver udhulet af stigninger i de faste omkostninger indeholdende bl.a. 
forsikring, boligadministration, vicevært og rengøring. 

Derudover budgetteres der fra 2010 og frem ikke med udskiftning af flere dørtelefonanlæg, 
men kun med et beløb på kr. 10.000 til reparation og vedligeholdelse af eksisterende 
anlæg.

Som tidligere opfordres beboerne til at deltage i arbejdsweekenderne, hvilket udover at 
styrke fællesskabet i ejerforeningen også er væsentligt billigere end at engagere 
håndværkere.

Medlemmernes forslag
En beboer har stillet forslag til muligheden for etablering af altaner. Bestyrelsen er positivt 
stemt overfor forslaget og et videre arbejde i en arbejdsgruppe, der har til formål at 
undersøge mulighederne og økonomierne i dette. Beboeren, der stillede forslaget samt 
Tony Lorentzen fra bestyrelsen vil indenfor den nærmeste fremtid sætte sig ned og kigge 
på mulige løsninger - herunder muligheden for etablering af tagterasser.

En beboer havde spørgsmål til detaljer i forhold til nedsættelse af ejerforeningens hæftelse 
i lejligheden, hvortil bestyrelsen og administrators repræsentant (Ken Jeppesen) afgav 
forklaring herpå.



Valg til bestyrelsen
To medlemmer - formanden og kassereren - ønskede ikke at genopstille. Det lykkedes dog 
forsamlingen at overtale formanden til at blive som alm. bestyrelsesmedlem. Således ser 
den nye bestyrelse ud som følger:

Lotte Langhoff, Formand
Tony Lorentzen, Næstformand
Peter Østerballe, Suppleant
Mikkel Clausen, Bestyrelsesmedlem
Betina Boysen, Suppleant
Svend Trøst Sørensen, Bestyrelsesmedlem
Claus Mortensen, Kasserer

Valg af revisor
Det er blevet ført til referat at foreningens revisor er blevet genvalgt for 2009

Eventuelt
1. Formanden talte kort omkring trappevasken for at orientere om at bestyrelsen er klar 

over at der er problemer med denne.
2. En beboer foreslog at arbejdsdagene blev fast skemalagt til samme dage hvert år 

således at beboerne ved hvornår disse foregår. Bestyrelsen har taget ønsket til 
efterretning.

3. En beboer savner lys ved cykelskuret ved. BE5 og bestyrelsen vil indhente tilbud fra 
elektriker i forbindelse med at der skal foretages småændringer på den eksisiterende 
belysning i gården.

4. En beboer nævner generelt at der er problemer med lys, der går hurtigt og bestyrelsen 
vil kigge på muligheden for at forbedre lyset i gården, herunder også automatisk sluk og 
tænd i cykelskure og skralderum.

5. En beboer spørger om muligheden for at orientere om korrekt brug af skralderummene - 
evt. opsætning af nye skilte. Bestyrelsen opsætter nye skilte.

6. En beboer spørger om det er muligt at gøre noget ved de mange aviser og reklamer, 
der flyder opgangene. Bestyrelsen opfordrer alle beboere til at være med til at dæmme 
op for problemet. Hvis nogen er interesseret i at være proaktiv og kontakte beboere, der 



ikke har “nej tak til reklamer” skilt for at høre om de vil have eet vil bestyrelsen gerne 
støtte op om dette. 


