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GENERALFORSAMLTNG
Tirsdag d. A7.03.2017kl. 19 i bestvrelseslokalet
Til stede:
David Jensen
AaseRafn
Kristine Larsen
Rune
Charli W. Jørgensen

(DJ)
(AR)
(KL)
(RL)
(CJ)

Formand
Næstformand
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

1. Valg af dirigent.
2. Årsberetningfor 2016v/formand David Jensen.
3. Årsregnskabfor 2016og godkendelseheraf v/revisor X''rankThomsen.
4. F remlæggelseog godkendelseaf budget for 2017vÆrank Thomsen.
5. Indkomne forslag:
a. Der brugessandi stedetfor salt ifm. glatførebekæmpelse
på stierne.Forslagetmotiveres
mundtligtpå generalforsamlingen(orslagsstiller: SusanneSkaaning34. L tv.).
b. Petanque-banenved
boldbanernegenoprettes.Forslagetmotiveresmundtligtpå
generalforsamlingenfforslagsstiller:SusanneSkaaning34. l. n.).
6. Valg af forrnand.
a. Påvalg er David Jensen(genopstille4.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
a. Påvalg er: Charli W.Jørgensen& AaseRafu (beggegenopstiller).
8. Valg af 1 suppleant
a. SusanneSkaaning(genopstiller).
9. Valg af revisor.
10. Vatg af suppleantfor revisor.
11. Eventuelt.
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Ad. 1) Valg af dirigent.
(lejl. 7), hvilket godkendes.
Bestyrelsen
forslårKaj Jochumsen
hvilket godkendes.
DirigentenforeslårFrankog Kristinesomstemmetællere,
Dirigentengør opmærksompå, at de to indkomneforslagikke hidrørerunderejerforeningenmen
grundejerforeningenog, at der derfor ikke kan træffesbeslutningeri denhenseende.
Der kan
selvfølgeligtalesom emnemeog den debattagesunderpunkteteventuelt.

Ad. 2) Årsberetning for 2016v/formand David Jensen
Særligtfremhæves
o Forsikring:
o Der har i en lejlighedværeten af beboerenselvforskyldtvandskadesomdækkedes
af
ejerforeningens
forsikring.Dog var der en afskrivningpga.blokkensalderpå 5.000
kr. somskalbetalesaf ejerenselv.Ifølgejurist fra Ejerlejlighedemes
Landsforening
er detteen korrekt fremgangsmåde
for selvforskyldtevandskader.Det sammeville
gældehvis det drejedesig om selvrisiko.
e Afløbsrør:
o Der har væreten del henvendelseri2016 omkring tilstoppedeafløbsrørfra
køkkenvaskentil faldstammen.Bestyrelsengiver gernegoderåd ifrn. rensningaf
disse,menjf. normalvedtægten
for området,såligger ansvaretfor vedligeholdelse
af
disserør hosejeren.Den lodrettefaldstammei installationsvæggen
er ejerforeningens
ansvarat vedligeholde,og disseblev sidstrenseti 2010.
o Bestyrelsesarbejdet:
o Fungererefter hensigten,på trods af de mangenye medlemmer.Der er ikke de store
problemeri ejerforeningen,og det er ikke sværtat finde medlemmertil bestyrelsen
hvilket vi er taknemmeligefor.
. Ejereog lejere:
o Der kommerflere og flere eksterneejereog færreinterneejere.kte giver dog ingen
problemeri dendagligedrift.
o Bådeejereog lejereopfordrestil at anvendebestyrelsesmailen
ved henvendelser,
da
det letterbestyrelsens
arbejde.
. Opgangsrenovering:
o Fungererefter hensigten?
og håndværkemehar udført et godt stykkearbejde.Dog har
malerenværetnødsagettil at holde en pausei fire ugerpga. andreopgaver.
påregnerat udskiftekokosmåtterne
o Bestyrelsen
i indgangspartieme.
o Nogle ejerehar spurgttil maling af dørenetil lejlighederne.Bestyrelsenhar drøftet
det,men der var enighedom at ladevære.Begrundelsener, attræ-dørenegiver lidt
varmei de nu megetlyse opgange.Desudenvil det væreganskedyrt at male dørene.
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og det vil kosteomkring45.000,-for
o Der er blevetspurgttil udskiftningaf postkasser,
indkøbog montering.Dog er dertilbageholdenhed
ift. dette,bådepga.prisen(da der
alleredehar væreten del udgifter til opgangsrenovering),
men ogsåpga.tanker
omkring eventuellåsningaf indgangsdørene
til opgangeneog deraf følgendeflytning
af postkasserudendørs.En sådanflytning vil dog blive ganskebekosteligt,og bliver
næppeudført foreløbig.
Vandog varme:
o Tak til Charliefor det storearbejdehangør ifm. ws-opgaver.Der er gjort
overvejelseromkring udskiftningaf varmepumpe,da det vil give en energibesparelse.
Det vil blive overvejether i2017.
o Bestyrelsenopfordreralle beboeretil at opvarmedereslejlighederpå fornuftig vis, da
der ellerskan kommeproblemermed fugt og skimmelsvamp.
Affald og storskrald:
o Storskraldsordningen
har væretmegetrodetpga. forkert anvendelsefra beboerne.Der
er lavet en ny sorteringsstationved blok A-øst, somafprøveset år frem.
Udvendigtvedligehold:
o Tagskægtrængermegettil at blive malet.Det er tanken,at der på et tidspunktlaves
en fællesaftalemed Blok a-øst,der ogsåstår for at skulle haveudført denne
renovering.
Vaskeri:
o Fungererrigtig godt, der er mangebrugere,maskinemefungererog der er rent og
pænt.Det er nødvendigtmed et stort overskudi vaskeriet,da det er sandsynligtat
noglemaskinerskal udskiftesi dennærmestefremtid.
o Ikke utænkeligtder kan overføresmidler fra vaskeriettil ejerforeningen,fx. som
betalingfor denugentligerengøring,sompt. betalesvia fællesudgifterne.
Lån af festsal:
o Rostil Aasefor initiativetomkringen seniorklubfor blokkensbeboere.Det er en stor
succes.Bestyrelsenhar valgt at friholde seniorklubbenfor de normalelejeudgifteraf
festsalengrundetdet godeformå'I,samtat det kun er for blokkensbeboere.Det er
muligt for beboereat lånefestsalentil aftroldelseaf aktiviteterfor blokkensbeboere.
Detteskerved henvendelse
somtræfferdenendeligebeslutningom
til bestyrelsen,
tilladelsetil dette.

Spøresmåltil årsberefnine
o Kirsten Strand(lejer - left 2a)
o Vil det hjælpeat installeredørlåse?Det er i stuelejlighedemeder har væretindbrud
hvilket ikke afhjælpesved dørlåse.
o Britta Mønsted(ejer- lejl. 56):
o Bestyrelsenhar egenhændigttagetbeslutningom at installeredyrerelamperi
opgangene,samtinstalleringaf molokker.Detteburdehaveværettagetop til
afstemningpå en ekstraordinærgeneralforsamlingda det har medførtbetydelige
ekstraudgifter.
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Svar: Bestyrelsenhar selv tagetdissebeslutninger,da de ikke mentedet drejedesig
om betydeligeekstraudgifter.Desudenville det haveforsinketopgangsrenoveringen
medafholdelseaf ekstraordinær
generalforsamling.
Indvendingen
tagestil
efterrefiring.
o Britta gør endvidereopmærksompå, at ved en ny beboersindflytning i opgang42 er
det forholdsvisnymaledehappegelænder
blevet skrabet.
Svar: Der vil blive plet-repareret
til sidstog fremovervil en vedligeholdelse
af
trappegelænderne
og opgangekommepå denplanlagtevedligeholdelsesplan.
o Henrik Dahl (lejer - lejl. 8l)
o Kunnede rødeområderomkring postkasserne
maleshvide såde matcherdenhvide
farvepå væggene?
Mtrt. de nye sensorstyrede
lamper;en lampei opgang46larmer
når dener tændt,og en lampei opgang32 tænderikke, hvilket kunnetyde på en
progftlmmeringsfejl.
Svar: Rammernevedpostkasseme
bliver maletifm. evt.udskifoiingsenere.Ved
slutningenaf renoveringenvil alle lamperneblive gennemgåetfor at aftrjælpeevt.
problemermedprogrammeringen.
o Basket-banen
bør vedligeholdes
eller fiernes.
Svar: Dettehørerundergrundejerforeningen.
o PeterDohn(ejer- lejl. 3)
o Gøropmærksom
på,at derbør udformesen vedligeholdelsesplan.
Svar: En vedligeholdelsesplan
vil blive udformeti løbetaf 2017.
o PeterNørgård(ejl. 12)
o Ovenlysvinduer
bør rengøressnarestmuligt ogjævnligt derefter,da skidt ellersvil gro
fast.
Svar: God ide somkommerpå dagsordenen
til næstebestyrelsesmøde.
. Årsberetningengodkendes.
Ad.3) Årsregnskabfor 2016og godkendelse
herafv/revisorFrank Thomsen
Franktakker bestyrelsenfor godt samarbejde
Spørgsmål
til årsregnskab
.

Kaj Jochumsen
(lejer - lejl. 7) spørgerhvadudgiftemetil Falckdækkerover.
Svar: Beløbetdækkeren Falck-konsulent
somvurderedevoresbehovog derefterblev der
opsat3 brandslukkere,et brandtæppeog passendeskiltning.
t Kaj gør desudenopmærksom
på atdetfremgåraf vedtægteme
at der indestår486.003kr.på
garantifonden,hvilket bør rettes,da det korrektebeløber 0,Svar: Garantifondenblev på en tidligere generalforsamlingfor år tilbage besluttettømt og
brugt på ny tagbelægning.Om det derefterkræveren decideretvedtægtsændring
vil blive
undersøgtnærmere.
o Årsregnskabet
godkendes.
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Ad. 4) Fremlæggelseog godkendelseaf budget for 2011vÆrank Thomsen
.

Budgettetgodkendes.

Ad. 5) Indkomne forslag:
a) Der bruges sand i stedetfor salt ifm. glatførebekæmpelsepå stierne. Forslaget motiveres
mundtligt på generalfursamlingen (farslagsstiller: SusanneSkøaning 34. I. tv.).
o Der bliver saltet rneget,og saltet bliver slæbt ind i opgangene viafollæ sko og dette
slider rigtig megetpå de nye tæpper.
b) Petanque-banen ved boldbanerne genoprettes. Forslaget motiveres mundtlig! på
generalforsamlingen forslagsstiller: SusanneSkaaning 34. L tv.).
o En petanque-bane ville kunne motiverefolk til at samles og hygge udenfor.
Ad. 6) Valg af formand.
a) David Jensen(ejl. a3) vælges

Ad. 7) Yalgaf 2 bestyrelsesmedlemmer.
a) Charli W. Jørgensen
(lejl. 64)& AaseRafn(lejl.22) vælges

Ad. 8) Valg af I suppleant.
a) SusanneSkaaning(lejl. 13)vælges

Ad. 9) Valg af revisor
KirstenJochumsen
Qejl.7) vælges

Ad. 10) Valg af suppleantfor revisor
Birgitte Christiansen
(lejl. 53) vælges

Ad. 11)Eventuelt.
o Vedrørendepunkt 5a.
Dirigent Kaj Jochumsen,somogsåer formandfor Grundejerforeningensvarer:Der blev
førhenbrugt halvt sandog halvt salt,men en udskiftning af materiellethar giort, at der nu kun
benyttessalt.
o Vedrørendepunkt5b.
Kaj Jochumsen
sva.rer:
Petanque-banen
vil blive genoprettet.
Der vil desudenblive opsaten
ny kurv på basket-banen

konta kt: bestyrelsen@vejIbyparken-b.dk

Ejertoreningen Vejlbyparken BIok B

'r"ø'95.ffi;!ffilf**'

HenrikDahl (lejer- lejl. 8l)
o Rydningog saltningved nedgangen
til cykelkælderen
er mangelfuld.
Svar: Dette er en opgavefor BioCleanpå de dagede er her, og dettevil blive bragt i
ordeni samarbejdemed dem.De dagehvor BioCleanikke er her, skal der findesen
alternativordning,hvilket bestyrelsenvil tageop senere.
o Rostil bestyrelsens
arbejdemedvedligeholdaf blokken.
o Pt. krævesdet,at beboerener hjemmenår der skal aflæsesvarme.Kan det ændres,så
deffekan aflæsesdigitalt udenadgangtil lejligheden?
Svar: Det er delvist undersøgt,og det vil blive omkostningstungtat skifte til
Blok A-øst er såvidt videsved,at undersøge
en udskiftning
fiernaflæsningsmålere.
hosdem.Det følgerbestyrelsen
medi.
(ejer- lejl. 13).
Susanne
Skaaning
o Hvad gørvi med de biler der tører hurtigt på stierneomkring blokken og udgøren
fare for fodgængerne,skal der sættesskilte op?
på blokkensparkeringsplads.
o Folk parkereruhensigtsmæssigt
Kan der lavesflere
pladser?
Svar: Ifrn. medny asfaltbelægning
vil derkommestriberpå parkeringspladsen
mellemblok A og B, hvilket sikkertvil aftrjælpeproblemet.
Kirsten Strand(lejer - lefu 2a)
o Kan der fældesnogletæer, såder kommermerelys i stuelejlighederne?
o Svar: Ikke umiddelbart.Detteer et tilbagevendendestridspunkt,somdet er sværtat
finde en løsningpå, da noglebeboereønskermindrebeplantning,mensnogleønsker
at bevaredennuværende.
PeterDohn (ejer- lejl. 3)
o Rostil bestyrelsen,
fortsætdetgodearbejde.

Risskovd.12. marts2017

Dirigent
David Jensen
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