Ejerforeningen Vejlbyparken Blok B
Skejbygårdsvej 32 – 46, 8240 Risskov
www.vejlbyparken-b.dk

Ordinær generalforsamling for E/F Vejlbyparken blok B
Tirsdag den 6. marts 2018 kl.19 i festsalen.

Dagsorden
1)

Valg af dirigent

2)

Årsberetning for 2017 (v/David Jensen)

3)

Fremlæggelse af årsregnskab for 2017 og godkendelse heraf (v/Frank Thomsen)

4)

Indkomne forslag
 Ingen

5)

Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2018 (v/Frank Thomsen)

6)

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
 Kristine Larsen (genopstiller)
 Rune (genopstiller ikke)
 Bestyrelsen indstiller Peter Dohn

7)

Valg af 2 suppleanter
 Maria Andersen (genopstiller)
 Susanne Skaaning (Genopstiller ikke da hun er indtrådt i bestyrelsen efter Charli W.
Jørgensens udtræden)

8)

Valg af revisor
 Bestyrelsen indstiller Kirsten Jochumsen

9)

Valg af suppleant for revisor
 Birgitte Christiansen (genopstiller ikke)

10) Eventuelt
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Referat

Ad 1
-

Kaj Jochumsen (lejl. 7) vælges til dirigent

-

Der er indkaldt til generalforsamlingen med rettidigt varsel

-

Der er ingen indvendinger mod dagsordenen

Ad 2
Formanden takkede på bestyrelsens vegne Bente og Aase for det praktiske arbejde ifm.
kopiering og udsending af materiale, som de nu på 18. år har varetaget. Kaj og Kirsten
Jochumsen for gennem mange år beredvilligt, at stille sig til rådighed som hhv. dirigent og
revisor. Og til sidst Birgitte for at stille sig til rådighed som suppleant for Kirsten. Birgitte vil
fremover hellige sig arbejdet i Grundejerforeningen, hvilket er meget prisværdigt.
Formanden tilføjede følgende til den skriftlige årsberetning:
Opgangrenovering:
Forløb generelt godt, men i bakspejlet burde vi have fået fuget omkring dørene, og måske
valgt en mørkere nuance af grå på karme og gelænder. Den gode belysning i opgangene er
dejlig, men desværre også nådesløs ift. afsløring af småfejl mm.
Nøgler:
Vi arbejder på nogle procedureopstramninger omkring udlevering af kældernøgler, så
sikkerheden får et løft. Det overvejes om ikke ekstranøgler kun skal kunne sælges til ejere af
lejligheder, alternativt til lejere med en fuldmagt.
Nye byggeprojekter i området:
Området hvor det gamle pædagogseminarium ligger, forventes bebygget indenfor de næste
år, desuden er der planer om en 5-etages bebyggelse på den gamle ALDI-grund (ca. 20
lejligheder). Bestyrelsen har ikke drøftet ALDI-bebyggelsen, da det er ret nyt, men de 400(?)
lejligheder på Skejbyvej har været vendt. Især er vi lidt bekymrede mht. om vores grønne
områder vil blive benyttet som hundepark, og vores i forvejen pressede p-pladser blive
optaget af udefrakommende.
Parkering:
Set i lyset af nye bebyggelser som er undervejs, og generel øgning af beboere med bil, har
bestyrelsen vendt nogen forslag som vil blive forelagt Grundejerforeningen. Først og
fremmest bør der blive optegnet båse på de to parkeringsområder nord for blok A og mellem
A og B for at effektivisere parkeringen. Dernæst skal der måske en mere markant skiltning til
ved indkørslen fra Skejbygårdsvej, som tydeliggør, at man nu kører ind på et (privat?) område
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som er forbeholdt beboerne. Vi er i hvert fald allerede nu bekendt med, at beboerne på
kollegiet overfor livligt optager vores p-pladser.
Digital indkaldelse
Jeg er blevet spurgt hvorfor bestyrelsen ikke indkalder til generalforsamling via e-mails og
sender alt vedrørende digitalt. Det spørgsmål blev afklaret for et par år tilbage. Det kræver
ændring af vores vedtægter, og der vil vi godt vente til et udvalg under Boligministeriet snart
kommer med oplæg til nye normalvedtægter for området, så det kan blive inddraget i
udformningen af nye vedtægter for vores ejerforening.
Bestyrelsen vil i mellemtiden overveje at få skriftlig tilladelse fra de 56 ejere, eller måske i
første omgang de 26 eksterne ejere, om at måtte levere indkaldelse og papirer digitalt
fremadrettet. Det vil spare bestyrelsen for en del arbejde og ejerforeningen for en del penge
til porto og kopiering.
Spørgsmål:
-

-

-

-

Tran Than Ngoc (lejl. 45) spørger ind til vedligeholdelse af træværk på altanen, da deres
er i meget dårlig stand.
Bestyrelsen gør opmærksom på at lejligheder som denne med fremskudt træværk er
ekstra udsatte for vind og vejr, her kan det være nødvendigt med udskiftning af enkelte
brædder, disse reparationer vil blive udført efter behov. Bestyrelsen er opmærksom på
dette, og beboerne opfordres til at henvende sig hvis der er problemer med træværket.
Birger (lejl. 36) spørger ind til vaskeri - hvis der indføres pay-per-wash vil det så blive
mere kompliceret at vaske?
Formanden nævner at systemet nok vil ligne det eksisterende system, derfor bør der ikke
opstå vanskeligheder. Desuden er det ikke planen at systemet indføres i 2018. Det vil
desuden blive en generalforsamlingsbeslutning.
Johnny (lejl. 17) spørger om bestyrelsen har gjort sig tanker omkring opladning af
elbiler på parkeringspladsen i fremtiden?
Dette har bestyrelsen ikke været opmærksom på, men vil tage problemstillingen op hvis
og når behovet opstår. Men spørgsmålet vedrører hovedsageligt grundejerforeningen.
Kristine (lejl. 28) spørger ind til saltning – bliver der saltet lidt rigeligt på stierne, og kan
der alternativt anvendes sand?
Kaj Jochumsen (formand for grundejerforeningen) svarer, at sand sviner mere, og ikke er
lige så effektivt som salt til at holde is og sne væk fra stierne, så der er ikke planer om at
anvende dette fremover. Når vinteren er omme bliver det evalueret med firmaet der
udfører saltningen om der er anvendt mere salt end nødvendigt.
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Ad 3
Britta (lejl. 56) spørger ind til note 2 - hvad dækker vvs-udgifterne over?
Bestyrelsen svarer at størstedelen er gået til udskiftning af to gamle varmepumper.
- Regnskabet godkendes.
Ad 4
- Ingen indkomne forslag
Ad 5
- Bestyrelsen foreslår at nedsætte indbetaling til fællesudgifter med 5 kr. pr. fordelingstal
- Britta (lejl 56) foreslår at fastholde fællesudgifter på det nuværende niveau, da der kan
komme store udgifter til vedligeholdelse og reparation af tag samt installation af
koldtvandsmålere. Bestyrelsen gør opmærksom på, at der blev lagt nyt tag på i 2009, så
der forventes ikke, at komme større udgifter til dette de næste mange år. Der er ikke
planer om at installere koldtvandsmålere da dette vil være en stor udgift, og erfaring fra
Blok C viser at det totale forbrug af koldt vand ikke nedsættes ved denne øvelse.
- Nikolaj (lejl. 8) bakker op om Brittas forslag, da der kan komme uforudsete udgifter.
Bestyrelsen gør opmærksom på at der inden for den nærmeste årrække ikke forventes
store udgifter, da der er ikke er noget akut der skal laves. Desuden er der en stor
driftskonto at tage penge fra, hvis der mod forventning skulle opstå uventede udgifter.
- Peter (lejl 3) bakker op om Brittas forslag, da han mener det vil være sværere at hæve
indbetaling til fællesudgifter senere hen hvis det skulle blive nødvendigt, fx til udskiftning
af vinduer. Bestyrelsen gør opmærksom på, at eventuelle udgifter til udskiftning af
vinduer og altandøre vil medføre udgifter så store, at det vil være urealistisk at spare op
til. Det vil derfor sandsynligvis skulle finansieres ved optagelse af lån, og der er ikke
planer om en sådan udskiftning i de nærmeste år. Bestyrelsen har desuden ikke indtryk
af, at der er vanskeligheder ved at hæve fællesudgiftsbidraget hvis det skulle blive
nødvendigt senere hen.
- Kaj Jochumsen gør opmærksom på, at der uændret er afsat 150.000kr i budgettet til
vedligehold.
- På baggrund af indvendinger mod bestyrelsens forslag om sænkning af fællesudgifter,
afholdes en afstemning.
 8 stemmer for en sænkning af fællesudgiftsbidrag


7 stemmer for en fastholdelse



2 stemmer ikke

o Budgettet er dermed vedtaget
Ad 6
-

Ingen ønsker at opstille til bestyrelsen udover de af bestyrelsen foreslåede
o Kristine Larsen (lejl. 76) og Peter Dohn (lejl. 3) vælges til bestyrelsen
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