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Den
D 26. septembe
s
er 2013

Referat a
af ordinær generalfo
orsamling :
Der var til g
generalforssamlingen frremmødt 43
3 stemmebe
erettigede medlemmer
m
r med et sam
mlet
fordelingstal på 119,9
95.
Bestyrelse
e:
Forrmand:
Næ
æstformand:
Sekkretær/referrent:
Besstyrelsesme
edlem:
Fraværend
de med sygdom:
Besstyrelsesme
edlem:

Steen
S
Ande
ersen
Per
P G. Hanssen
Bjarne
B
Pete
ersen
Nibile
N
Sanli

SA
A
PH
H
BP
P
NS
S

Corinn
C
Mog
gensen, CM
M

BP. 181
1, 2.tv.
GH Ejendom A/S
BP. 61
1, st.tv.
BP. 117
7, 1.tv.
BP. 49
9, 1.tv.

Gæster:
Advvokat:
Vagn San
nggaard Jakkobsen VS
SJ
Revvisor:
Carsten Øhauge
Ø
CØ
Ø
Adm
ministrator: Niemann Bejerholm
NB
B GH Ejendom A/S

Til mødet forelå følgende dags
sorden:
Dagsorden v
vil være, som
m følger:
1.
2.
3.
4.

Valg a
af dirigent.
Bestyyrelsens aflæg
ggelse af årsbe
eretning om d
det forløbne årr.
Forelæ
æggelse og godkendelse aff regnskab sa mt revisorpåte
egning.
Bestyyrelsens og me
edlemmernes forslag:
a
a. Forslag fra
a medlemmer
1. Rensning af udsugningskanaler og
g anlæg
eplads midt på
å de brede om
mråder lidt vestt.
2. Familie
3. Bestyre
elsen fremlæg
gger separat b
budget for Sign
nalforsyningen
n.
4. Bestyre
elsen fremsen
nder regnskab
b fra Benløseparkens Varme
ecentral.
5. Grønt område
o
vest fo
or blok 10 burrde kunne udle
ejes til større fester.
f
6. Besparrelse på rengø
øringen af vore
e opgange.
7. Lukning
g for varmen i de varme som
mmermånede
er

b
b. Forslag fra
a bestyrelsen
5. Forelæ
æggelse og go
odkendelse aff budget for 20
013/2014
A. B
Bestyrelsens budgetoplæg
b
for
f 2013/2014 fremlægges af
a revisor.
V
Vedtagelse af budget.
6. Valg a
af bestyrelsessmedlemmer og
o suppleante r.
7. Valg a
af revisor
8. Valg a
af administrato
or.
9. Even
ntuelt
Ad dagsorde
enens punkt 3 og 5:
Der vedlægg
ges kopi af årssregnskab med
d revisorpåteg
gning samt bestyrelsens fors
slag til budgett. Dette materiale bedes
medbragt til g
generalforsam
mlingen.
Ad dagsorde
enens punkt 6
Der skal vælg
ges 2 bestyrelsesmedlemm
mer og 2 supple
eanter.
Følgende
e bestyrelsesm
medlemmer er på valg:
P
Per G. Hansen
n, GH Ejendom
m A/S

Bjarne Pettersen, BP 61 st.tv
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Følgende bestyrelsesm
medlemmer mo
odtager genva
alg:
er G. Hansen, GH Ejendom A/S
Pe

Bjarne Pettersen, BP 61 st.tv

Følgende
e bestyrelsesm
medlemmer er ikke på valg:
Steen Andersen, BP 181 2.tv
v

Corinn Mo
ogensen, BP 49
4 1.tv

Ne
ebile Sanli, BP
P 117 1. tv
Følgende
e bestyrelsessuppleanter er på valg:
L
Lars Højgaard, BP 75 st.tv

Nina Larse
en, BP 75 2. tv
v

SA, bød forssamlingen velkommen
v
, præsenterrede gæster og bestyreelse, der err desværre
Formand S
sygefravæ
ær fra CM
1. Valg af dirigent
Besty
tyrelsen fore
eslog advok
kat Vagn Sa
anggaard Ja
akobsen VS
SJ, ingen m
modkandidatter, VSJ ble
ev
valgtt til dirigent.
VSJ, takkede fo
or valget og konstatered
de, at gene
eralforsamlin
ngen var lovvligt varslet samt beslu
utningssdygtig og udpegede
u
sekretær/ref
s
ferent BP til at tager re
eferat.
2. Bestyre
elsens aflæ
æggelse af årsberetnin
å
ng om det forløbne år
SA aflagde bestyrelsen
b
ns beretning
g.
Formand S
Formands
sberetning
Der har sideen sidste gen
neralforsamling været af holdt 5 bestyyrelsesmøde
er. Der har liggeledes være
et afholdt en
n
forårstur, hvor områdett og de grønn
ne arealer err blevet genn
nemgået sam
mmen med aadministrator, vicevært og
o
bestyrelsesmedlemmerr fra beboerforeningen.
Det første b
bestyrelsesm
møde blev afh
holdt 22. okttober 2012, hvor
h
bestyrelsen konstituuerede sig med
m mig (Steeen
Andersen) ssom formand
d, Per G. Han
nsen som næ
æstformand og
o Bjarne Petersen som ssekretær/refferent. Bjarn
ne
Petersen ogg jeg (Steen Andersen)
A
bllev genvalgt som repræsentanter til Benløseparkkens Varmecentrals
bestyrelse.
I det forløbn
ne år er der gennemført en del vedliggeholdelseso
opgaver, hvo
oraf de væseentligste har været:
‐ Udskiftning af altanpartiier i blok 4
‐ Udskiftning af lamper lanngs garageve
ejen
‐ Maling af tra
appeopgang e blok 9 + 5 opgange blo
ok 10
‐ Udskiftning af planter i bbedene ved blok
b 6, 7, 8 og
o 9
‐ Nedgravningg af trækrør for antenne og internet mellem blokkkene
Bestyrelsen
n har desuden indhentet tilbud på ad ministration for Benløseparken på saamme niveau, som det
udføres i daag af GH ejen
ndom. Vi harr modtaget 2 tilbud. Det mest interesssante tilbudd kom fra Dattea, som villee
kunne løfte opgaven. Med
M det aktue
elle tilbud vi l der samlet set skulle be
etales væsenntligt mere fo
or
ølge af, at en
n del opgaveer skulle afregnes efter timebetaling. Samtidig vil vi miste
administrattionen som fø
nærheden aaf administraator samt de
en ekspertisee som vi har i dag, i og me
ed administrrator/GH ejendom kendeer
bebyggelse ud og ind.
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Med dette ssom udgangsspunkt ser bestyrelsen inngen fordele
e ved at skulle vælge en aanden admin
nistrator.
Altanpartierne i blok 4 er
e blevet udsskiftet, hvilkeet blev udførrt af Ingvarse
en Ringsted A
A/S.
Ved mangelgennemgan
ngen foretage
et i blok 4 visste der sig sttort set ingen
n fejl og ved 1. års genne
emgangen i blok
b
3 var der gaanske få man
ngler, hvilket blev rettet aaf Ingvarsen.
Lamperne laangs garagevvejen er blevvet skiftet til den nye typ
pe blot lidt større end dem
m langs blokkkene.
Vores vicevært Kaj valgtte at stoppe pr. 31. martts 2013, og vi har efterføllgende kun hhaft viceværtterne Steen og
een og Jan haar udvist storr fleksibilitett og har i åretts løb kunne
et passe driftten
Jan til at passe den dagllige drift. Ste
evært Niels. Der
D er pt. inggen planer om ansættelsse af
med kun peeriodevis assistance udeffra bl.a. af voores tidl. vice
en ekstra vicevært med mindre behovet viser sigg.
Enkelte af vvores små projekter er do
og gået lidt i stå, bl.a. etaableringen aff de ekstra sppildevands hjælpepumpe
h
er i
blokkene m
med de mest oversvømnin
ngsudsatte kkældre. Disse
e prøver vi do
og at få etabbleret på and
den måde.
Vedr. klimattilpasning aff spildevandssnettet har kkommunen planlagt
p
dette
e til udførelsse i 2014.
Iht. Ringsted Forsyning arbejdes derr med nogle alternative ideer omkrin
ng opdeling aaf regnvandsnettet således at
fx regnvand
det fra vores parkeringsarealer og taggnedløb opsaamles i åbne kanaler. Da de alternative oplæg ku
un
eksisterer som ideer og skitser og fo
ormentligt ikkke vil kunne realiseres uden væsentllige ulemperr for
f at disse bbliver til noget meget lille
e. Dertil kom
mmer, at oplæ
æg af denne
Benløseparken er sandssynligheden for
karakter vil skulle godkeendes på en generalforsaamling.
Vores maskkinpark er i det forløbne regnskabsår
blevet opgraaderet med:
r
-

Hæ
ækkeklipper udskiftet,
u
Salttspreder udsskiftet,
Hed
dvandsrenseer,

888.750 kr
177.250 kr
300.000 kr.

Leverancen af Internet, IP‐telefoni og
o TV/radio ssignaler er nu samlet und
der youSee. Det er dog fo
ortsat Danskk
Kabel TV, so
om varetager fejlretning og service ppå vores TV antenne
a
kabe
el installationner.
Vi fik pr. 1/11‐2013 indgåået en 5 årig aftale med yyouSee, som
m sikrer en be
edre internett kapacitet, hvor
h
Benløseparken opdeles i to internett øer med ca . 300 lejlighe
eder pr. lysle
eder.
Vi får iht afttalen fremovver ingen fee
e for leje af aantennenette
et fra youSee
e, men til genngæld har yo
ouSee betaltt de
267.500 kr ttil trækning og
o installatio
on af fiberneet.
I samme forrbindelse er vores hjemm
meside bleveet opdateret og gjort merre strømlinett og oversku
uelig.
Selve nedgrravningen/skkydningen aff hovedtrækrrør mellem alle
a blokkene
e frem til blokk 10 er finan
nsieret af
Benløseparkens signalfo
orsyning.
I det kommende år 2013/2014 er de
er på basis aff det foreligggende budge
etforslag plannlagt følgend
de større
vedligehold
delsesarbejdeer:
‐ Montering af
a altanpartieer blok 5
‐ Maling af miljøhuse, 40 sstk.
‐ Maling af leggehuse 10 sttk.
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‐ Eftergang ogg efterisoleriing i alle boilerrum
‐ Maling af tørregårde, 100 stk
‐ Maling af so
okler, 10 blokkke
Til slut vil jeeg sige tak til administrattor, vores vicceværter, revvisor og bestyrelsen for een god og ihæ
ærdig indsats
samt et god
dt samarbejd
de i årets løb.
På bestyrelssens vegne
Steen Andeersen
VSJ, forhørtte sig, om de
er var spørgs
smål til berettningen.
Spørgsmål fra forsamlin
ngen: Hvorfor bliver der ikkke sat ribbe
er på legehus
stagene så taagpappet på husene ikke
e
skal reparerres så ofte på grund af børns leg der..
gene er ikke
Svar SA, tag
e beregnet til at lege på o
og derfor er der
d ikke ribbe
er på dem. At der er nogle store børn som
alligevel kla
atrer rundt på
å legehusene
e kan vi desvværre ikke fo
orhindre. Alternativet kunnne være at ta
agpappen
udskiftes til glatte plader.
Spørgsmål fra forsamlin
ngen: Kloakker ved garag
ger er stoppe
et, man går og
o sopper i vaand.
Svar SA, de
et vil vi kigge
e på.
Spørgsmål fra forsamlin
ngen: Hvorfor er vi tvunge
et til det dyre
e youSee bre
edbånd, der eer mange an
ndre som er
billigere og med hurtigere forbindels
ser.
Svar SA, de
er er ingen, der
d er tvunge
et til at bruge
e youSee bre
edbånd, man kan frit vælgge, men der vil være nogle af
de andre ud
dbydere, der ikke har dæ
ækning i områ
ådet.
Én fra forsa
amlingen: SA
A roser vores viceværter, men der er ukrudt
u
ved plæne og i beedene mod blokkene, derr er
også skidt i kældrene. Det
D bør overv
vejes om ikke
e det vil være
e en god ide at ansætte een ny ung
viceværtme
edhjælper som nr. 3.
Bestyrelsen
ns beretning blev herefterr godkendt.

3. Forelæg
ggelse og godkendel
g
se af det re
eviderede regnskab
r
samt
s
reviso
orpåtegnin
ng
Revissor CØ genn
nemgik regns
skabet for pe
erioden 2012//2013, som var
v udsendt ssammen me
ed indkaldelsen til
generalforsamling
gen.
gennemgik det
d udsendte
e regnskab meget grund
digt, gjorde forsamlingen
f
n opmærksom på, at de
er var
CØ, g
taget stikprøver i bilag og der ikke var fund
det nogle uo
overensstemm
melser med ddet fremlagte
e regnskab.
Afvigelser fra bud
dget der kan nævnes:
Der h
har været et fald
f
i elforbru
ug på 2%, krr. 33.159,- i fo
orhold til bud
dget, det skyyldes udskiftn
ningen af
parkla
amperne.
Der h
har været et fald
f
i vandforbrug på 1% , kr. 329.558
8,- i forhold til budget.
Der h
har været en stigning på forsikringer
f
p
på kr. 14.055
5,- i forhold tiil budget, dett skyldes præ
æmieforhøjellse
på arrbejdsskadefforsikringen.
Der h
har været et fald
f
i vicevæ
ærtlønninger p
på kr. 80.952
2,- i forhold tiil budget, dett skyldes, at Kaj er stopp
pet
og de
er ikke er anssat en erstatning for ham
m endnu.
Repa
aration og vedligeholdelse
e af maskine
er har været kr. 51.965,- under det buudgetterede.
Mobilltelefoner m.v. har været kr. 19.799,- under det budgetterede,, det skyldess en fejl budg
gettering ud fra
f
sidste
e års regnska
ab, hvor der er indkøbt n
nye telefoner til viceværte
er og ny PC ttil vicevært kontoret.
Vedligeholdelsesa
arbejde, uds
skiftning af al tanpartier i blok
b
4 er kr. 150.971,1
billligere end de
et budgettere
ede.
æn ved garage er kr. 8.262,- billigeree end det bud
dgetterede.
Udskkiftning af de resterende lamper i terræ
Montering af alum
minium i bund
dstykker på iindgangsdørre er kr. 26.725,- dyrere eend budget.
Div. a
ad hoc opgavver er kr. 107
7.674,- dyrerre end budge
et. Det giver en samlet buudgetafvigels
se på minus kr.
16.40
08,Regn
nskabet udvisser et samlett overskud på
å kr. 611.555
5,-, der af be
estyrelsen forreslås overfø
ørt til konto fo
or
overfført overskud
d.
Der vvar ingen spø
ørgsmål, regnskabet blevv herefter god
dkendt.
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4. Bestyrrelsens og medlemme
ernes forsllag:
A Forslag fra
f medlemm
mer
1. Rensn
ning af udsug
gningskanale
er og anlæg
2. Familiieplads midt på de brede
e områder lidt vest.
3. Bestyrelsen fremlæ
ægger separrat budget for Signalforsy
yningen.
4. Bestyrelsen frems
sender regnsskab fra Benløseparkens Varmecentraal.
5. Grøntt område ves
st for blok 10 burde kunne
e udlejes til større
s
fester..
6. Bespa
arelse på ren
ngøringen af vore opgang
ge.
7. Luknin
ng for varme
en i de varme
e sommermå
åneder
VSJ, idett forslag A. 1 til 5 fremsatt af Steen Kje
elsgaard BP 87, st.tv, deer ikke selv er tilstede, uden
at en and
den har fået til
t opgave at fremlægge og
o uddybe fo
orslagene, kaan forslagene ikke komm
me til
afstemnin
ng.
VSJ, forsslag A. 6 er frremsat af Do
orthe og John
n Jensen BP
P 193, st.tv, dder ikke selv er tilstede, uden
u
at en and
den har fået til
t opgave at fremlægge og
o uddybe fo
orslagene, kaan forslagene ikke komm
me til
afstemnin
ng.
VSJ, forsslag A 7 er fre
emsat af Torrben Hansen
n BP 17, 2.tv, er han selvv tilstede, Camille Lydolph
h BP
17, 2.th, har i hans fra
avær fået til o
opgave at fre
emlægge og uddybe forsslaget. Det er helt urimeligt
og unødvvendigt, at de
er er åbent fo
or varmen, når
n vi har en varm
v
sommeer, det forure
ener unødven
ndigt
og kosterr unødvendig
ge udgifter till varme og så nu, hvor de
er er behov ffor varme, err der ingen.
SA, bestyyrelsen er be
ekendt med p
problemet og
g har sat en Energiingeniiør til at optim
mere og ind
justere vo
ores varmesttyring, det ha
ar ind til Kaj stoppede,
s
væ
æret ham deer passede de
et, men det har
h
vist sig, at
a der har væ
æret flere af b
boilerrummen
ne, der er ble
evet styret m
manuelt, selv om vi har en
n
automatikk til det, frem
madrettet ska
al det styres automatisk
a
med
m natsænkkning fra kl. 24.00
2
til 05.0
00
samt frem
mløbstemperratur til radiattorerne i forh
hold til udetemperatur og vandmængde til radiator i
forhold till forbrug, dett er det ingen
niøren er i ga
ang med pt.
Spørgsm
mål fra forsam
mlingen: Skall der lukkes for
f varmen om sommere n.
SA, varm
mestyringen vil
v automatiskk sørge for, at
a anlægget lukkes ned, når udetemp
peraturen
kommer op
o på over 20°
2 C.
Spørgsm
mål fra forsam
mlingen: Det undrer mig, at der skal væ
ære natsæn kning på, de
et koster mere at
hæve tem
mperaturen ig
gen.
nlæg vi har, vil der være en besparellse men vi ve
SA, ifølg
ge ingeniøren
n, med det an
ender det lige
e
med ham
m igen for en sikkerheds sskyld.
Spørgsm
mål fra forsam
mlingen: Det ssuser i varm
merørene om aftenen.
SA, et-strrengs varme
eanlæg, som vi har, kan give
g
susen i rør,
r vandstrø
ømning giverr lyd, det kan
n
også skyyldes at der er
e en radiatorrventil der hæ
ænger eller udluftning
u
af radiator er påkrævet, som
m er
egen ved
dligeholdelse
e.
VSJ, efte
er denne deb
bat er der ing
gen grund til at
a sætte forslaget til afsteemning, besttyrelsen har jo
j
taget hån
nd om det.
Det må herefter
h
anbe
efales af forsllagsstiller mø
øder op på generalforsam
g
mlingen og frremlægger deres
d
forslag, så
s der kan ko
omme en deb
bat om det og
o forsamling
gen ved, hvadd der skal stemmes om.

B Forslag fra medlem
mmer
VSJ der er
e ingen fors
slag fra bestyyrelsen.
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5. Forelæ
æggelse og godkende
else af budg
get for 2013/2014
A
A. Bestyrels
sens budgetoplæg for 2
2013/2014 frremlægges af revisor.
Budgette
et blev forelag
gt og gennem
mgået af CØ
Ø.
Budgette
et for regnska
absåret 2013
3/2014 er uda
arbejdet med
d udgangspuunkt i uændre
ede
a’contoop
pkrævning i forhold
f
til de m, der blev vedtaget
v
på sidste generralforsamling Budgettet er
e
baseret på
p indgående
e aftaler. Hvo
or sådanne ikke foreligge
er, er der reggnet med ans
slåede
bsåret 2012//2013.
prisstigninger i forhold
d til regnskab
Følgende
e stigninger er
e indregnet, elforbrug med 5 %, reno
ovation med 5 %, vandforbrug,
vandafled
dningsafgift og
o rensningssbidrag med 5 % i henhold til modtaggede oplysnin
nger. Revisor og
juridisk assistance er budgetteret ud fra et skø
øn til det forv
ventede omkkostningsnive
eau.
Bestyrelsseshonorar er
e budgettere
et med en stigning på kr. 12.000 til i aalt kr. 48.000. Trappevaskk
med 2 %. Lønninger, pensionsbid
drag, feriepen
nge og socia
ale ydelser till personale med
m 2 % basseret
på 2,75 heltidsansatte
h
e viceværterr. Administrattionshonorarr uden stigninnger til kr. 1.398.900.
Øvrige om
mkostninger er budgetterret med anslåede prisstig
gninger på caa. 3 % i forho
old til
regnskab
bsåret 2012/2
2013.
Der er tag
get følgende
e punkter me
ed i budgettett til vedligeho
oldelse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Monte
ering af nye altanpartier,
a
b
blok 4.
Maling
g af miljøhuse, 40 stk.
Maling
g af legehuse
e, 10 stk.
Diversse ad hoc.
Eftergang og efterisolering i allle boilerum.
Maling
g af tørregård
de, 10 stk.
Maling
g af sokler, 10 blokke

2.950.00
00,00 kr.

I alt

175.000,00 kr.
72.500,00 kr.
500.000,00 kr.
170.000,00 kr.
213.750,00 kr.
203.750,00 kr.
4.285.000,00 kr.

Det giverr uændrede fællesudgifte
f
er fra den 1. januar
j
2014.
Spørgsm
mål fra forsam
mlingen: Har bestyrelsen overvejet, om
m der kunnee være en besparelse i att
afholde generalforsam
g
mlingen på B
Benløse Kro.
SA, vi ha
ar anset besp
parelsen for m
meget lille, set i forhold til de gener deet ville give, ved et for sto
ort
fremmød
de på Benløse Kro. I Ring
gsted Kongre
escenter har vi god pladss samt muligh
hed for at ud
dvide
lokalet.
Vedtagelse af budge
et.
et blev herefte
er sat til afste
emning med uændrede fællesudgifte
f
er fra den 1. januar 2014.
Budgette
Budgette
et blev enstemmigt ved
dtaget uden skriftlig afstemning.

6.

Valg
g af bestyre
elsesmedle
emmer og s
suppleante
er.
Følge
ende bestyrellsesmedlemm
mer er på va
alg:
Per G
G. Hansen GH
H Ejendom A/S,
A Bjarne P
Petersen BP,, 61, st.tv
VSJ o
oplyste, at be
egge bestyrelsesmedlem mer modtager genvalg og
o spørger foorsamlingen, om der er no
ogen
modka
andidater, da
a det ikke er tilfældet, be tragtede VSJ
J de siddend
de bestyrelseesmedlemme
er for genvalg
gt.
Følge
ende bestyrellsessupplean
nter er på va
alg:
Lars H
Højgaard, BP
P 75, st.tv. Nina Larsen, B
BP 75, 2.tv.
VSJ fo
orhørte sig om
o suppleantterne modtag
ger genvalg.
Begge
e suppleante
er modtager genvalg,
g
VSJJ, spørger fo
orsamlingen, om der er noogen modka
andidater, da
a det
ikke e
er tilfældet, betragtede VS
SJ de sidden
nde supplean
nterne for genvalgt.
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Valg
g af revisor.
VSJ, b
bestyrelsen anbefaler
a
ge
envalg til CØ,, da der ikke var nogen modkandidate
m
er, betragted
de VSJ, CØ som
s
genva
algt.

8.

Valg
g af adminis
strator.
VSJ, bestyrelsen anbefaler, som det fremg
gen, genvalgg til GH Ejend
dom A/S. Da
a der
går af formandsberetning
ikke vvar nogen modkandidate
er, betragtede
e VSJ, GH Ejendom
E
A/S som genvalggt.

9.

Even
ntuelt.
VSJ sspurgte forsa
amlingen, om
m der var nog
gen spørgsm
mål til bestyre
elsen, men gjjorde opmærksom på, att der
ikke kkunne vedtag
ges noget un
nder eventue
elt.
Voress nye varmemåler, funge
erer de?
SA, D
Det håber vi, det ser umid
ddelbart rigtig
gt ud, når jeg
g kigger på mine
m
på web portalen hos
s Ista.
Der vvar flere fra salen
s
som me
ente, at aflæ
æsningen af deres
d
fordam
mpningsmålerr, udført af de
e Ista folk so
om
skifte
ede målerne ikke var korrrekte. De havvde efterfølgende blot eftterladt noten med måling
gerne i
postkkassen.
SA, je
eg kan ikke selv
s
genkend
de dette fra m
min udskiftning, og havde
e da også seelv forinden, som
s
sikkerhe
ed
taget billeder af målerne.
m
Det vil være svæ
ært at eftervis
se uden konk
krete beviserr.
Der h
hensættes cyykler i kælder ved trappe,, hvordan me
ed rygning i kælder,
k
der eer snavset i kældrene.
k
SA, D
Det er ikke lo
ovligt at hens
sætte cykler vved trappe, der
d er rum i kældrene
k
til ccykler. Vi har ingen
rygep
politik, så dett er ikke direkte forbudt, m
men meget generende
g
fo
or ikke rygeree. Viceværte
er gennemgå
år
kældrrene og rydd
der op i kældergangene m
med jævne mellemrum.
m
Vi
V forsøger d erudover at få opprioriterret
rengø
øring af kæld
dergangene.
Både
e grønt og grå
åt skrald tøm
mmes i samm
me bil og der er mange, der
d fylder skra
rald i de forke
erte containe
ere.
SA, S
Skraldebilern
ne kan være opdelt i to ru
um, det er ko
ommunen, de
er udgiver rettningslinjer fo
or sortering. Ja,
vi ved
d godt der err mange, derr ikke kan find
de den rigtig
ge låge i miljø
øhusene, derrfor bruger viceværterne tid
hver dag på at flyytte rundt på beboernes sskrald.
Storsskrald og affa
ald fra beboe
er i kældre err groft.
SA, JJa, det bruge
es der en del viceværttid på, kan vi fin
nde beboeren
n, får de bessked på at fje
erne det selv eller
betale
e for at få de
et fjernet.
Trapp
pevask for krr. 600,000,- det
d er dyrt, h
har man overrvejet at ansæ
ætte én selv til det.
SA, vvi har pt. ikke
e kunnet finde noget tilsva
arende, men
n er da opmæ
ærksom på pprisen. At hav
ve en fast ansat
til ren
ngøring vil givve os andre problemer/u dgifter så de
ette er ikke lø
øsningen.
Skærrver ligger op
p til træ på miljøhuse,
m
de skal væk fra
a træet.
SA, JJa, det er vi blevet
b
opmæ
ærksomme på
å, jorden skulle pt. være gravet
g
væk oog der er lagt skærver. Der
burde
e være luft mellem
m
skærv
ver og miljøh
husene.
Kloakk ved garage
eanlæg ud fo
or blok 8-9 vill ikke trække
e.
SA, D
Det vil vi få kigget på.
Vi bø
ør få udtyndet træerne ved nordgavlen
ne.
SA, JJa, det har vi overvejet, det får vi kigg
get på her til vinter/forår.
v
VSJ kkonstaterede
e, at der ikke var flere spø
ørgsmål, indlæg til eventu
uelt og gav oordet til SA fo
or en afslutte
ende
bemæ
ærkning.
akkede forsamlingen for god
g ro og ord
den, dirigentten og reviso
or for en god ledelse og frremlæggelse
e
SA, ta
regnskab samt be
estyrelsen og
g administrato
or for en god
d indsats i åre
et, der er gåeet.
Gene
eralforsamlingen sluttede
e kl. 20.50.

