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1. Formandens beretning for det forløbne år 
 
Formanden kunne berette at det har været et travlt år med mange projekter. 
 
Bagtrapper 
Siden sidste generalforsamling er i alt 6 bagtrapper blevet renoveret. I 2010 var det 
Bispeengen 15 og Munkensvej 4 + 6 og i foråret 2011 fortsatte arbejdet i Bispeengen 11, 13 og 
Munkensvej 8. De resterende trapper vil blive renoveret efterhånden som økonomien tillader 
det.  
 
Faldstammer 
Der er blevet udskiftet køkkenfaldstammer og stigestrenge i en række opgange. Selvom det 
måske ikke er så synligt for beboerne, har det været meget tiltrængt. Flere steder var 
faldstammerne kun millimeter fra at være gennemtæret. Der er blevet skiftet faldstammer på 
Munkensvej 4 og 12, Bispeengen 13 og Bispeengen 7 tv. 
 
Facaden bliver løbende renoveret og dette fortsætter i 2011. 
 
Oversvømmelse 
Under sommerens voldsomme skybrud oplevede vi en større oversvømmelse af 
kælderarealerne; primært i den del af ejendommen der ligger nær Bispebuen. Forsikringen 
dækkede oprydningen og der var ingen skader på ejendommen. Oversvømmelsen skyldes 
primært at den store mængde vand oversteg kloaksystemets kapacitet. Som udgangspunkt 
fortages der ikke yderligere omkring dette, men der blev lagt op til at tage fat i kommunen for 
at få tjekket kloakeringen. Se mere under spørgsmålene. 
 
Ny vicevært 
Foreningen har ansat en ny vicevært idet den tidligere vicevært samt trappevaskerne ikke 
levede op til aftalerne. Der blev indhentet tilbud fra 4 forskellige selskaber og valget faldt på 
ejendomsservice-firmaet Skadesservice.nu. De varetager nu viceværtfunktionen, inkl. 
trappevasken og vinduespudsning. Bestyrelsen opfordre beboerne til at komme med 
tilbagemeldinger omkring kvaliteten af arbejdet; såvel positive som negative. Indtil videre er 



det bestyrelsens holdning at det fungere godt. Viceværten vil være på ejendommen mandag, 
onsdag og fredag.  
 
Indbrud 
Der har været en del indbrud og indbrudsforsøg i ejendomme og bestyrelsen opfordrer alle til 
at være opmærksomme på personer der ikke synes at høre til i og omkring ejendommen. 
Beboerne bedes huske at lukke porte og døre, og straks kontakte viceværten hvis låse og/eller 
dørpumper ikke fungerer efter hensigten. 
 
Haven 
Haven er ved at være fin igen efter altanprojektet er afsluttet. Igen i år har Kristine og Jonna 
gjort et godt stykke arbejde. Alle beboere er velkomne til at give en hånd med, men bedes 
koordinere arbejdet med Kristine der hvert år lægger en plan for haven den kommende 
sommer.  
 
Arbejdsdagen 
Ved arbejdsdagen d. 8. maj var der lidt flere deltagere end sidste gang. Bestyrelsen håber dog 
stadig at der vil komme flere deltagere til den næste arbejdsdag som ligger den første søndag 
i september. Alternativt må opgaverne udføres af dyrt betalte håndværkere.  
 
Spørgsmål fra beboerne 
Nøgler fra altanprojektet; hvornår tilbageleveres disse? Projektet er afsluttet og der afholdes 
afslutningsmøde torsdag den 26. maj. Såfremt der ikke er mangler vil nøglerne blive leveret 
tilbage herefter. 
 
Hjemmesiden er også blevet opdateret med manglende mødereferater. 
 
Vand ved oversvømmelsen. Problemet blev uddybet og det blev diskuteret at lægge pres på 
kommunen for at få dem til at udbedre det. Det forventes ikke at være en jævnligt 
tilbagevendende  begivenhed da der på dagen og i dagene forud kom ekstraordinært meget 
vand. 
 
Bagtrapperne; Der blev kommenteret på manglende maling af isoleringen på stigestrengene. 
Bestyrelsen har valgt at undlade dette da det er uforholdsmæssigt dyrt og flere steder vil 
kræve en udskiftning af isoleringen, da det ikke er til at male på den nuværende.  
 
Strømmen forsvandt nogle gangen i løbet af vinteren i enkelte opgange. Årsagen er 
manglende kapacitet på de nuværende faser. Strømmen er blevet omfordelt således at der i 
øjeblikket ikke er problemer. En permanent løsning vil kræve at der trækkes en ny 
hovedledning til ejendommen.  
 
Det fælles internetsystem er blevet nedlagt og beboerne skal derfor selv sørger at blive koblet 
på et system. Hvis der ønskes ændring af størrelsen på TV-pakken skal det besluttes ved en 
korrekt indkaldt afstemning . 
 
Overskuddet fra internet-gruppen er ikke tilbagebetalt til brugerne, men forventes at overgå til 
det alm. vedligeholdelses budget. Bestyrelsen har vurderet at det vil være en uforholdsmæssig 
stor en opgave at fordele beløbet retfærdigt til brugerne. Nogle beboere har været tilmeldt 
netværket meget længere end andre, og mange valgte at melde sig ud i månederne op til 
nedlæggelsen. Det blev aftalt at BoligExperten undersøge om pengene skal tilbagebetales 
eller om det kan indtægtsføres i foreningen. 
 
Formandens beretning er taget til efterretning. 

 



2. Årsregnskab 2010 og status med revisorens påtegning 
 
Betina fra bestyrelsen fremlagde regnskabet. Revisionen har ikke givet anledning til 
kommentarer i påtegningen. 
 
Resultatet for 2010 er et underskud på 26.728 mod et overskud på 293.931 kr. 2009. 
De samlede udgifter til vedligeholdelsesarbejder var på 736.423 kr. med budgetteret 
641.000 kr. Forskellen skal primært findes i at der er foretaget renovering af både bagtrapper,  
køkkenfaldstammer og stigestrenge. 
 
Vandforbruget er faldet, men der budgetteres med en stigning i 2011. Dette skyldes at posten 
er vanskelig at periodisere, hvorfor det er bedst at være forsigtig med en nedsættelse. Der 
blev talt om individuel vandafregning, men det er noget der koster mange penge og foreningen 
har i forvejen været god til at sætte vandforbruget ned. Der ydes også stadig tilskud fra 
foreningen hvis nogen skifter til et vandbesparende toilet eller lignende. Alle opfordre hermed 
til at være opmærksomme på diverse vandspareråd. 
 
Der blev stillet spørgsmål til indtægterne som er faldet en smule. Faldet skyldes et tomt lokale, 
samt ekstra indtægt i 2009 vedrørende en masse uafhentede depositum. 
 
En beboer foreslog at lade fællesudgifterne stige yderligere de kommende år, så der er penge 
til nogle af de lidt større reparationer, der efter al sandsynlighed vil være nødvendige i 
fremtiden, da vi bor i en ældre ejendom.  
 
Regnskabet for 2010 blev enstemmigt godkendt. 

 
3. Budget 2011 
 
Budget 2011 
Kasseren fremlagde budgettet for 2011. Det gøres opmærksom på at en række poster i 
budgettet er slået sammen under planlagt vedligeholdelse, for at gøre det mere sammenfattet. 
Afdraget på kassekreditten er nedsat for at få flere penge frigjort til det alm. vedligehold i 
foreningen. Foreningen er økonomisk sund, men bestyrelsen har valgt at i gangsætte flere 
store projekter hvilket har skabet et mindre underskud. I fremtiden vil varmeregnskabet bliver 
afregnet separat til hver beboer, i stedet for at foreningen afholder denne udgift. 
 
Der blev spurgt til om der var fokus på det problem som flere opgangen har med varmt vand; 
særligt i vinterperioden. Adskillige folk fra både kommunen og div. VVS-firmaer har igen i år 
været ude for at lede efter årsagen – igen uden at finde et sikkert svar. Forskellige 
udskiftninger og justeringer er blevet foretaget og bestyrelsen håber at systemet nu vil fungere 
efter hensigten. Bestyrelsen vil fortsat have fokus på problemet.  
 
For 2011 budgetteres med indtægter og udgifter på 1.998.000 kr. Fællesudgifterne stiger med 
4,5%. 
 
Budget for 2011 blev enstemmigt godkendt. 

 
4. Bestyrelsen og medlemmernes forslag 
 
4.a – forslag om ændring af vedtægterne som følge af de ny-opsatte altaner. 
Vedtægtsændringen betyder at det er den enkelte beboers ansvar at sørger for enhver 
vedligeholdelse af altanen og dens udstyr. Der blev stillet spørgsmål om den enkelte også skal  



dække eventuelle skade som altanen påfører bygningen. Dette er korrekt. Der gøres dog 
opmærksom på at Kontech via garantien hæfter i en årrække. 
 
Ændringen med godkendt med kvalificeret flertal. 
 
4.b – fremlæggelse af projekt omkring frasalg af loftsarealer. Fremlagt af bestyrelsesmedlem 
Ulf Boysen på vegne af Tony Lorentzen. Der blev fortalt omkring hvilke planer der var omkring 
loftsarealer. Der var mange spørgsmål omkring konsekvenserne af et frasalg ifht. tørrerum, 
loftsrum m.v. og stemningen var generelt ikke positiv for forslaget. Det blev besluttet at 
forslaget må genfremsættes i en mere konkret form. Der opfordres dog til at spørgsmål 
omkring dette gerne sendes til bestyrelsen eller Tony Lorentzen, så det kan komme med i det 
endelige forslag. 
 
4.c – Martin Dalby fremlagde forslag omkring en ny legeplads da den nuværende er meget 
nedslidt. Der er tale om en naturlegeplads fra Eventyrleg som kræver et minimum af 
vedligeholdelse. Prisen er ca. 125.000,- inkl. moms. Det vil blive undersøgt om der kan 
modtages tilskud fra fonde m.v. Som svar på et forslag fra en beboer, om at foreningen selv 
byggede en legeplads, kunne bestyrelsen oplyse at man ved renovering eller nybyggeri skal 
overholde alle nuværende regler  omkring legepladser mht. faldunderlag m.v. Dette vil være 
for omfattende både mht. tid og arbejde. Generelt var der en meget positiv stemning for 
forslaget, men da der desværre ikke blev informeret om forslaget i tide, kunne det ikke sættes 
til afstemning. Det endelige forslag forventes fremsat på en ekstraordinær generalforsamling i 
løbet af sommeren. 
 
4.d – Enkelte af altanreglerne blev diskuteret, herunder reglen om at det ikke er tilladt at grille 
på altanen. Efter en vejledende afstemning blev det besluttet at bibeholde reglen som allerede 
fastsat. Der var enighed om at altanreglerne, som fastsættes af bestyrelsen, vil blive 
revurderet efter sommeren.  
Det er fortsat ikke tilladt at opsætte afskærmning på altanen. Der er generelt et ønske om 
skærme, men et rundsendt tilbud kunne ikke iværksættes, da der trods alt var en del der ikke 
ønskede afskærmning. Det besluttes at se hvordan året forløber og så evt. tage sagen op igen 
 

5. Valg til bestyrelsen 
 
Betina Boysen, Lotte Langhoff og Ulf Boysen og Martin Dalby genopstiller. Vibeke Nielsen 
ønsker ikke at genopstille. 
 
Nyt bestyrelsesmedlem 
Thomas Højvang Jeppesen, Munkensvej 10, 2. th. 
 
Suppleanter 
Kristine Naundrup-Jensen, Bispeengen 7, 2. th. 
Ida Marie Kongsøre, Munkensvej 12, st.tv.  

 
6. Valg af ekstern revisor 
 
Revisoren er genvalgt for 2011. 

 
7. Eventuelt 
 
Der blev spurgt til udjævning/fornyelse af græsplænen og beboeren vil indhente tilbud som 
bestyrelsen derefter vil se nærmere på. Aktuelt er viceværten allerede i gang med at så nyt 



græs og sørger for at de tørre steder bliver vandet. 
 
Der ligger allerede mange cigaretskodder rundt omkring i bedene. Alle opfordres til at bruge de 
askebærer der er og der gøres opmærksom på at der IKKE må smides skodder ud fra 
altanerne. Bestyrelsen vil følge op på dette. 
 
Der opfordres til at alle ejere og beboere tilmelder sig det nye elektroniske nyhedsbrev. Dette 
kan gøres på foreningens hjemmeside www.bispeengen.dk . Et elektronisk nyhedsbrev vil 
gøre det lettere at udsende generel information omkring foreningen. 
 
Der blev spurgt til massageklinikken på Munkensvej 6. Der ses generelt ikke positivt på denne 
type forretning, men særligt er der klager fra overboen omkring madlugt fra klinikken.  Det er 
så vidt vides ikke lovligt at tilberede mad i lokalet og bestyrelsen har tidligere indskærpet dette 
overfor både ejer og lejer. Både bestyrelsen og Boligexperten tager fat i sagen igen.   
 
Kælderlokalet ved Munkensvej 2 trænger stadig til en istandsættelse. Lokalet lejes af et 
malerfirma som bestyrelsen adskillige gange har haft kontakt til for at få det udbedret. 
Bestyrelsen tager fat i sagen endnu engang.  
 
Der blev spurgt til hvornår der kommer målere på de nye radiatorer. Altanudvalget undersøger 
dette. 
 
Alle spørgsmål blev besvaret fyldestgørende. 
Dirigenten takkede for god ro og orden og generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20.30. 


