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Formandens beretning for det forløbne år 

Arbejdsdag: Forrige søndag. Ikke så god opbakning. Der blev ordnet borde og have.   
I fremtiden vil bestyrelsen så vidt det er muligt forsøge at afholde forårs-arbejdsdag første 
søndag i maj og efterårs-arbejdsdag første søndag i september. 
 
I forbindelse med gennemgangen af vores database over kælder- og loftsrum er der blevet 
efterladt næsten kr. 40.000,- i deposita. 
   
Husk som altid at kælder- og loftsrum ikke uden videre kan overdrages til nye / andre 
beboere - men skal afleveres til bestyrelsen. 
 
Revidering af husorden er blevet rundsendt - uden klager: 
 
- Larm. Hverdage kl. 21 weekender 24, især et problem i fremlejede lejligheder.  
- Rygning: Som besluttet på GF. Forbudt på alle indendørs fællesarealer. Opsat 

askebægre.  
- Passiv rygning fra naboer 

 
Vedr. brand: Ikke tilladt at opbevare ting på trapper og lign.  

 
Renovationen af bagtrapper er påbegyndt og bagtrapperne ved Munkensvej 4, 
Munkensvej 6 samt Bispeengen 15 er færdige. Næste i rækken er Bispeengen 13, 
Bispeengen 11 samt Munkensvej 8. 



 

 

 
Bestyrelsen har i årets løb fundet et nyt firma til at varetage trappevasken. Hvis der er 
problemer bedes beboere kontakte bestyrelsen. 
 
Antenne-signal 
Alle forstærkere blev udskiftet februar 2010 hvorefter kablingen er blevet gennemmålt. 
Problemer er nu lokale. 
 
Indbrud 
Vi kan desværre konstatere at der stadig er en del forsøg på indbrud - i særdeleshed på 
Bispeengen (hærværk?). Derudover har der i løbet af påsken være en del problemer med 
indbrud i biler. 
 
Husk derfor at lukke alle porte og døre. Hvis døre eller porte er i stykker bedes beboere 
kontakte vores vicevært hurtigst muligt. Luk kun folk ind der med sikkerhed har et ærinde.  
 
Dørtelefoner 
Har udskiftet alle relevante anlæg. Nu lokale reparationer.  
 
Vandskader 
Sne/vandskade MV 8 og BE13 – facaderenovering øverst + porte/døre. Ved at indhente 
tilbud.  
 
Bestyrelsen har fået tjekket tårnet ved BA108/110 – men AL tagservice kan ikke finde 
nogle problemer. Når der igen kommer meget regn vil vi påny forsøge at lokalisere 
problemet.  
 
Havemøbler 
Bestyrelsen har indkøbt et par nye sæt og vil over de næste somre sørge for at få udskiftet 
alle havemøblerne da de trænger. 
  
Havegruppen 
Bestyrelsen vil gerne takke Kristine, Jonna og Lise for det store arbejde de til stadighed 
udfører i vores gård. Vi vil i samme forbindelse bede alle om at rydde op efter sig ved brug 
af gården - herunder også at sætte borde og stole tilbage sammen så de ikke står spredt 
rundt omkring i gården idet det er et problem når der skal slåes græs. 
 

Generelle spørgsmål om faldstammer, arbejdsdag, maling af vinduer.  

 

Formandens beretning er taget til efterretning. 

 

Årsregnskab 2009 og status med revisorens påtegning 

Revisionen har ikke givet anledning til påtegning 
 
Resultatet for 2009 er på 293.931 kr. 
 
De samlede udgifter til vedligeholdelsesarbejder var på 328.906 kr. med budgetteret 
452.000 kr. Forskellen skal primært findes i at der ikke er foretaget renovering af 
faldstammerne. 



 

 

 
Vandforbruget var mindre end budgetteret. Forskellen skyldes at budgettet var sat efter et 
skønnet forbrug, da vandforbruget ikke er blevet aflæst de seneste 3 år. Vandforbruget 
blev aflæst i løbet af 2009, hvorfor udgiften blev korrigeret. 
 
Ejerforeningen har skiftet forsikringsselskab i løbet af året, hvilke indebar en 
årspræmiestigning fra 98.000 kr. til 129.000 kr. Det skal bemærkes at det var ikke muligt at 
beholde den gamle forsikring, hvor der endvidere var varslet en stor præmiestigning. 
 
Da der ikke blev afholdt en sommerfest var diverseudgifterne 20.000 kr. mindre end 
budgetteret. 
 
Egenkapitalen var primo 2009 96.723 kr. Resultatet er 293.931 kr., hvorfor egenkapitalen 
ultimo 2009 er på 390.654 kr. 
 

En beboer stillede spørgsmål om muligheden for at optage lavere forrentet fælleslån. 
Bestyrelsen anbefaler at ejere selv optager sin del af lånet i egen bank og indløser dette 
som det kan lade sig gøre een gang årligt. 
 
Regnskabet for 2009 blev enstemmigt godkendt. 
 

Budget 2010 

 
 
Budget 2010 
 
For 2010 budgetteres med indtægter og udgifter på 2.115.000 kr., hvilket indeholder 
200.000 kr. fra 2009 resultatet. Fællesudgifterne stiger med den generelle prisudvikling. 
 
De 200.000 kr. fra 2009 budgetteres til at indgå i renoveringen af bagtrapperne. 
 
Forsikringsposten er øget fra 98.000 kr. til 129.000 kr.  
 
Derudover justeres øvrige poster, således at de svarer til udgifterne inkl. prisudviklingen. 
 
5-års budget 
 
Der er ikke budgetteret med yderligere udgifter udover dem, der indgår i budgettet for 
2010. 5-års budgettet følger prisudviklingen og er alene at betragte som en orientering til 
medlemmerne. 
 
Som tidligere opfordres beboerne til at deltage i arbejdsweekenderne, hvilket udover at 
styrke fællesskabet i ejerforeningen også er væsentligt billigere end at engagere 
håndværkere. 
 

Ingen spørgsmål fra fremmødte medlemmer. 

 

Budget for 2010 blev enstemmigt godkendt. 



 

 

 

Bestyrelsen og medlemmernes forslag 

Ingen forslag. 

 

Valg til bestyrelsen 

 

Betina Boysen, Tony Lorentzen og Lotte Langhoff genopstiller. Peter Østerballe og Mikkel 

Clausen ønsker ikke at genopstille.  

 

Nye bestyrelsesmedlemmer 

Vibeke Nielsen, MV 4 - 4. th. 

Ulf Boysen, BA110, st. 

 

Suppleant 

Martin Dalby, BA 110, 1. tv. 

 

Valg af ekstern revisor 

Revisoren er genvalgt for 2010. 

 

Fremlægning af altanprojekt v/ Lotte Langhoff 

Generelle spørgsmål omkring muligheden for at få altaner ud mod hhv. Munkensvej, 

Borups Allé og Bispeengen samt i stue-etagen. 

 

Eventuelt 
 

En beboer spørger til problemer med varmt vand. B13 samt MV10.  

 

En beboer spørger til muligheden for energibesparelse ved udskiftning af 

cirkulationspumper. 

 

En beboer spurgte til muligheden for at koble sig til internettet. Peter Østerballe 

orienterede om at der muligvis kan blive tale om at nedlægge internettet pga. manglende 

kræfter til at videreføre det. 



 

 

 

Alle spørgsmål blev besvaret fyldestgørende. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og generalforsamlingen blev afsluttet kl. 15.00. 


