
 

 

 

 

 

 

Referat af Ordinær General Forsamling 

Ejerforeningen Lindevang 7EZ 

Afholdt d. 22.10.2015 kl. 19.00 

Borgerskolen indgang C2 



Det følgende referat angiver de enkelte punkter, der blev fremlagt / drøftet på 

årets ordinære General Forsamling for ejerforeningen Lindevang 7EZ, beliggende 

Lindevangshusene 50 til 74, 2630 Tåstrup. General forsamlingen blev afholdt på 

Borgerskolen den 22. oktober 2015. Der var ialt fremmødt 24 stemmeberettigede 

og 1 brevstemme. 

Der blev indledningsvist budt velkommen til årets General Forsamling for 

Lindevang 7EZ. Det blev konstateret, at der var udarbejdet og udsendt 

”Indkaldelse”, ”Årsberetning” og ”Regnskab / Budget”. Indledningsvis blev det 

pointeret, at der var rettidigt indkaldt til general forsamling, da der var indkaldt 

den 6. oktober 2015. 

Valg af dirigent 

Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent, hvor det blev formanden, der 

varetog denne rolle. 

Årsberetning 

Tag 

Mindre utætheder er tætnet på taget og der er ikke pt. nogen problemer mht. 

gennemtrængning af regn. Bestyrelsen har hustaget som fokus iht. den løbende 

opsparing, således at der er likvide midler til udskiftning, når den tid kommer. 

Kældre 

Der har været enkelt tilfælde af skimmelsvamp i kælderen, og man skal være 

opmærksom på, at der er tale om uopvarmet og uisoleret kældre, hvoraf skimmel 

kan opstå. Man bedes være opmærksom på, at man ikke placerer noget tæt op af 

ydrevæggene. Forsikringen dækker ikke skimmel angreb i kælderen. 

Rensning af tagrender 

Der har været udført rensning af tagrenderne, og det har desværre haft det som 

konsekvens at liften har trykket jorden, så der flere steder er dybe hjulspor og 

huller. Der er taget fat på firmaet og anmodet om at det skal udbedres. De har 

lovet udbedre skaderne ved at påfylde jord i diverse hjulspor og huller. 



Der mangler stadig reparation af enkelte huller i tagrenderne, hvilket firmaet er 

gjort opmærksom på, og er blevet bedt om at reparere. 

Dagrenovation 

Der er blevet én dagrenovationscontainer mindre i foreningen, og det vurderes, 

om der skal udvides med én ekstra container, om en hydraulisk presser skal 

indkøbes eller om det er nok, at der omallokeres og bruges manuel presse. 

Forsikring 

Denne er fornyet, og der er opnået en lavere forsikringspræmier end tidligere. 

Den er fornyet med en 5-årig periode 

Energimærkning 

Ny energimærkning er modtaget, og der skal foretages et review af indholdet 

inden den endeligt lægges på nettet. Energimærkningen er obligatorisk, dog har 

den ikke den store nytteværdi for foreningen. 

Indbrudssikring 

Kælderdøre placeret i opgangene er blevet sikret med en stålskinne, således at 

døren bliver mere besværlig at bryde op. 

Det vurderes i det kommende år, om der skal foretages udskiftning af 

kælderdørene, der er placeret i forbindelse med kældernedgangene med cykel 

slisker, hvilket svarer til 3 døre ialt. 

Radiatorer og varmeforbrugsmålere 

Der har i året været udforinger iht. de enkelte målere i lejlighederne, hvilket kort 

kan summeres til: 

 I nogle lejligheder var der ikke overensstemmelse mellem faktuelle målere 

og de målere der var registreret hos Brunata, blandt andet grundet 

nedtagning af radiator 

 Der var målere, der var itu 

 Der manglede nogle målere 



Der vil løbende blive foretaget stikprøver fra bestyrelsens side, og det er vigtigt at 

man giver besked om nedtagning af radiator, eller hvis man laver om på 

installationen, så ny måler skal på eller en måler er gået i stykker. I de tilfælde en 

måler er gået i stykker, og det i den efterfølgende aflæsning eller stikprøvekontrol 

konstateres, at den er gået itu, så vil det være en vurderingssag, hvor meget der 

skal afregnes. I værste tilfælde vil det være det som svarer til et 100 % forbrug, 

hvilket vil være relativ dyrt. Derfor giv strakt besked, når noget ændres iht. 

målerne for såvel vand og varme. 

Energiforbrug 

Der var følgende kommentarer til energiforbruget for året: 

 Elforbruget ligger på samme niveau som forrige år. 

 Fjernvarmeforbruget har været lidt mindre end forrige år. 

 Vandforbruget har været uændret fra forrige år. 

 Elforbrug og vandforbrug i vaskeriet er faldet i forhold til forrige år, dvs. at 

færre har brugt vaskeriet. 

Altaner 

Byggetilladelserne for opførelse af altaner for dem som har bestilt en altan er 

udstedt af kommunen. Det forventes at arbejdet iht. etablering af altanerne 

påbegyndes foråret 2016. Inden arbejdets begyndelse vil de omkringboende blive 

informeret, da det vil give udslag i lidt støj, at der skal være adgang til nogle haver 

mv.  

Økonomi 

Bestyrelsen har fokus på en stram økonomisk styring af ejerforeningens 

økonomiske midler, da det er af højeste prioritet at sikre en tilstrækkelig 

egenkapital til brug for vedligeholdelse af ejendommen, specielt tag, faldstammer 

og vandrør. Årets overskud ligger på et meget fornuftigt niveau, og det forsøges 

at der ligeledes de næste år bliver en stort overskud, således at opsparingen til 



fremtidig vedligeholdelse øges støt og roligt uden at der skal ske pludselige og 

kraftige stigninger i fællesudgifterne.  

Vaskeriet lider lidt under, at brugsfrekvensen er faldende, hvilket gør at vaskeriets 

egenkapital bruges til driften af vaskeriet. Dette vil ikke være en holdbar situation, 

da der så ikke vil være kapital nok til større udskiftning af vaskemaskine, 

tørretumbler mv. Priserne i vaskeriet sættes op med 20 % for at få økonomien til 

at balancere. 

Efter fremlæggelse af årsberetningen blev denne godkendt. 

Regnskab og Budget 

Ejerforeningens kasser fremlagde regnskabet og budgettet. Til dette blev det 

pointeret, at der var skabt et fornuftigt årsresultat, hvor overskuddet blev fordelt 

med kr. 394.000 til tagfonden og kr. 245.000 til Grundfond iht. lejlighed. Dette 

gør, at der ultimo er en egenkapital på ”Tagfonden” på kr. 2.213.000 kr. og kr. 

1.495.000 på ”Grundfond iht. lejlighed”.  

Der er pt. et tilgodehavende på kr. 10.000, som skyldes tvist iht. ødelagt 

indgangsdør til lejlighed. Det forventes, at denne tvist afgøres i det kommende 

regnskabsår. 

Vaskeriregnskabet har haft et negativt resultat, således at egenkapitalen på 

denne post er blevet mindre. For at der ikke opstår underskud på vaskeriet de 

kommende år, så er det nødvendigt at hæve priser på såvel vask og tørring af tøj. 

Der er stort set budgetteret med samme beløb som forrige år, dvs. at der ikke 

bliver nogen stigning i fællesudgifterne. Dog er der en lille stigning på 

hybridnettet, således at det månedlige beløb vil være kr. 129 pr måned for 

grundpakken. Det skal dog pointeres, at den udændret stigning forudsætter at de 

på denne general forsamlingsforslag ikke vedtages. En vedtagelse iht. udskiftning 

af vand og varmemålere vil give udslag i en stigning til dækning af disse udgifter, 

dog kun over en kortere periode. 

Efter fremlæggels af regnskab og budget blev dette godkendt. 



Valg af bestyrelses medlemmer 

Følgende blev genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode: 

 Henrik Mann 

 Preben Filstrup 

Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Da samtlige bestyrelsesposter ikke blev besat, så var det ikke relevant at vælge 

suppleanter til bestyrelsen. 

Valg af revisorer 

Såvel Christina Sørensen og Solveig Hvidtfelt fortsætter som revisorer 

Forslag fra Bestyrelsen og medlemmerne 

Der var to punkter op til behandling på general forsamlingen. 

 Udskiftning af vand og varmemålere 

o Forslaget omhandlede udskiftning af de eksisterende vand og 

varmemålere, hvor varmemåler systemet er af ældre dato. Der er i 

forbindelse med forslaget indhentet tilbud fra 2 leverandører. Prisen 

for udskiftning af vand og varmemålere vil være ca. 1800 kr. for en 

et-værelses, ca. 2000 kr. for en to-værelses og ca. 2200 kr. for en tre-

værelses. Dertil skal lægges udgifter til eventuel vask, 

blandingsbatteri og rørføring for dem der går fra 4 til 2 vandmålere. 

Alternativ, hvis man beholder sine 4 vandmålere, så vil der være en 

ekstra udgift til manuel aflæsning af disse. Forslaget blev sat til 

afstemning, hvor resultat blev som følgende: 

 19 stemte for og 6 stemte imod. Iht. vedtægtsbestemmelserne 

paragraf  4, så kræves en ekstra ordinær general forsamling, 

som vil være afgørende for om forslaget kan vedtages. 

 Fældning af træer 



o Andet forslag gik på om planerne for nåletræer, der er plantet på 

fællesarealets græsplæne. Træerne har oprindelig været plantet for 

at give karakter og læ for dem som brugte arealet. Den nordlige 

gruppe træer er de ældste træer, hvor den sydlige gruppe er plantet 

senere. Bestyrelsen har haft arbejdet med planerne for disse træer 

og indhentet tilbud på fældning samt efterfølgende beplantning. Den 

samlede pris pr. gruppe træer vil være i niveauet kr. 70.000. Det blev 

også fremført, at det ene træ har en rem påsat, som har gnavet sig 

ind i træet, og at det lige skal vurderes om træet er stabilt nok. 

Bestyrelsen er enige i at træeren ikke står der til evig tid, og at der på 

et eller andet tidspunkt skal igangsættes renovering af disse grupper 

af træer, som vil indebære fældning, men samtidig med dette at få 

plantet nyt. Det blev yderligere drøftet at det kunne være en løsning 

at fældning og nyplantning var et beboer projekt, eller en 

kombination af beboerprojekt og gartner for at holde udgiftsniveauet 

nede.  

o  Der blev afstemt om bestyrelsen skulle gå videre med at fælde og 

nyplante iht modtaget tilbud fra gartner. Resultatet var som 

følgende: 

 10 stemte for og 8 stemte mod forslaget, hvor der blev taget 

udgangspunkt i en pris på ca. kr. 70.000 pr. gruppe træer (der 

er en nordlig og sydlig gruppe træer). 

Forslaget iht. at gøre brug af gartner til at fælde og beplante falder i 

og med at der er bundet et forholdsvis stort beløb op på at få løst 

opgaven, og der ikke var 2/3 der stemte for. 

Bestyrelsen vurderer, om de enkelte træer er forsvarlige og om 

fældning / nyplantning kan gøres på anden vis, så lavere 

udgiftsniveau er en realitet. 



Eventuelt 

Der blev stillet spørgsmål omkring belysningen i kælderen, da nogle af pærerne er 

gået ud. Det forholder sig således, at der fra bestyrelsens side ses på alternativ til 

de nuværende lamper, som er ved at være nedslidte grundet let varmeudvikling 

fra kontinuerligt tændte pærer, hvilket gør at plastikken omkring fatningen bliver 

porøs.  

Der blev forespurgt om det var muligt, at Bestyrelsen kunne tage aktion på de 

mange ulovligt parkerede biler i blokken 58 – 66. Til trods for, at det er ulovligt at 

parkere på dette areal, så er der mange der tilsyneladende parkerer deres bil. Der 

findes som sagt parkeringspladser til ejerforeningen, så det burde ikke være 

nødvendigt at overtræde parkering forbudt zonen langs blokken. Det er dog ikke 

direkte under Ejerforeningens område, men bestyrelsen vil da gerne hænge en 

seddel op i opgangene for at gøre opmærksom på at parkerering af biler langs 

blokken ikke er tilladt. Alternativt, så vil det være en sag for politiet, som netop 

har beføjelser til at udstede parkeringsbøder for ulovligt parkede biler langs 

blokken. 

Der blev spurgt ind til om det månedlige bidrag på kr. 20 for haveejerne gik til at 

en gartner klippede hækken mod fællesarealet, eller om det var gårdmanden. Det 

blev ytret, at man ved forslaget havde fremlagt, at det var en gartner. Til dette 

svarede bestyrelsen, at det på intet tidspunkt har været fremlagt, at det ville være 

en gartner. Den månedlige betaling går til at dække gårdmandens tidsforbrug iht. 

hækkeklipningen og til at skifte hækkeplanter ud. Det blev på tidligere general 

forsamling besluttet, at det ville være ejerforeningen, der forestod klipningen 

mod fælles arealet, netop for at op nå en ensartethed, som der på ingen måde 

har været tidligere, hvor det var op til hver enkelt haveejer at vurdere såvel højde 

som dybde på hækken. 

Herefter afsluttede åretes general forsamling. 


