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Referat af afdelingsm@det

Tirsdag d. 26. november 2013 kl.lg.Oo
i falleslokalern€ Str.ndgade 63.

Representanler af 40 lejemel svarende til 24,10lo af de
stemrneberettigede lejemSl var fremmodt.
Formanden bod velkommen og prasenterede bestyrelsens medlemmer
og suppleanter for forsamlingen,

1 : Valg af ordstyr€r og r€ferent.

ron Fogt blev valgt til dlrJgent og lan Hyttel ril referen!.

Dirigenten konsrate-e6e herefle', a i_dlaldelse lil atdel'ngsnodet
var ske! rettidigt, og at endelig oagsorda_ p; sdrme m;de var
rettidlgt udsendt og indeholdt den vedtegtsbestemte dagsorden.
Der var fra de fremmodte ingen indvendinger mod afdelingsrnodets
lovllge indvarslin9.

2: Freml:eggelse af beretning for p€riod€n sid€n sidste
afd€linssmode.

Der var r.^e uasend! en slri.ll'9 bF-arni"9 forud for model. I slede!
'o-e agde'o-nanaen besty elsens beretning p; bdggrund d' en
Power Point prasentation.

De enkelte punkier og diskussionen heraf.efereres her kortl

a) TV/Internetlrelefoni

ved sidste 3rs aldelingsmode blev det besluttet at indfore
fibernet iafdelingen og samlidig skifte leverandgr afTv pakker
fra Yousee !il SEAS NVE. Installauon og igangsetning af det nye
system sk€te 2.juli 2013, men har desverre ikke hele vejen
igennem iorlobet helt uden problemer. Efter en rekke
korektioner mv. fungerer systeme! dog nu !ilfredsstillende.

B) solceller

Der er nu lgangsat solceller pE tagene af blok 1 og b ok 4.
Produktionen kan "realtime" folges p:
http://evishin€.dk/strandgadeo/o201?ad= 12al
Installatlonef af solcellerne er flnansie.et ved et l€n fra Lejerbo
Kbhs dispositionsiond. L:net er rentefrit og afdragene betales via
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den besparelse, der opn:s gennem driften ai solcelleanl€gget.
Der kan alts6 ikke forventes e! umiddelbart iald i udsiften til el,
idet besparelsen bliver brugt til ardrag pE anlagget. Forst nEr
anlagget er betalt vil besparelsen k'rnne aflases dlrekte i

Anlegget er etableret efter "den gamle ordning" dvs
ti bagebetalingsprlsen per kwh er den samme, som den pris vi
beialer til elleverandoren.

C) Altanprojekiet.

Altanprojeklet er desverre lobet ind i problemer. Den
leverandor, der vandt licitationen, kunne ikke levere varen, og
det blev derfor besluttet at sende altanprojektel i nyt udbud.
Sant,drgt har det vist sig, at de hidtidige oeregninger i

forbindelse med opheng afaltaner ikke kunne s€ for nermere
efterprovning. oer er derfor udfort nye slatik beregninger -
denne gang pg redgivers foranlednirg - og et nyt
ophan9ningsprincip er beslutlet.
Det foruentes, at materialet sendes I udbud I obet af december
m:ned, 09 a! de fleste fortsat vil kunne have altaner/terrasser i

lobet af den tidlige sommer 2014.

D) Kloakp.ojeklet

Alle kloakker og dran pg afdelingens omr6de er nu gennemg6et
og udbedret, sSledes det forventes, at endnu et skybrud af typen
2011/2012 vil kunne imddeses med ophdjet ro isindet og uden
fare for vand i keldre og opgange. Sammenholdt med prolektet
omkring tag og skotrender skulle vi nu v-re velrustede til nye
klhaudfordrin9er.

E) Dilatalionsfuger

De satnlngsskader, der har v€ret i hjornerne ar blokkene, er nu
udbedrel, og der er elableret nye elastiske'uger
(dildrarionsfuqer) ril inodeqielse ar nye s\ade". Arbe_det e-
fardigt 09 stilladserne er fjernel.

F) Andre tiltag i ereis ldb.

1) Der er ikke anmeld! nye skader pA vinduer siden sidste
afdelingsmode, hvor de! blev besluttet at iglge udviklingen
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5) Der er oprettet et gymnastikhold, der fortrinsvis holder tll i
motlonsrummet mellem nr. 65 og 67.

6) Hojbedet er under udvidelse med et omrEde ud mod det
gamle pakhus nord ror vores grund.

7) Der er netop gennemfort generel oprydning i k.eldre 09
opgange, Det lndskarpes, at storskrald skal beres ti rummet
ved nr. 45, og at det ikke e. ejendomsfunktion€erernes opgave
at fjerne beboeres private skrald/storskrald.

8) Der er indfgrt intromode ior nye beboere. Intromoderne
afloser de hidtidiqe velkomslbesog os afholdes forud lor
aidelinssbestyrelsesmoderne, n:r der er behov for det.

c) Planlagle opqaver i det nye €r.

Sr Kalderuinoue. iesrlokale. bestvre seslokale oo i

ejendorns{onto.e! aendres sE oe (stort seg gE- ra ott ti gutv.
Der g,ver er mindre lalderagtigr udtryk oq giver mulighed for
mere lysind'd,d. Arbejdel iv-rl,sFdps forsr i oel _ye 5 .

10) Der arbejdes med en opgraderin9 af iegepladsen..lohn
gennemger det hidtid'ge arbejde og de forslag, der har veret
arbejdet ried. Udgangspunkte! er, at legepladsen mA rettes
mod de mindre born. En grupp€ bestEende af lohn 09
Charlotie arbejder videre med forslagene og med okonomien.

11) Der arbejdes pl. med en ny ordning for vaskeriet, hvorefter
hele vaskeriet udliciteres 09 drives afet p.ivat selskab, der
b8de sorger for udskiftning af maskiner og lobende drift.
Selskabets referencer unders09es pt. udliclteringen vil,
s5iremt den besluttes, betyde, a! vaskepriserne bliver lidt
mindre end nu, men prirn€rt spares der pE de henl€ggelser,
der elLers foretages med henblik p3 ca. 10:rige !dskiftninger

Arbejdet med at opsette automatisk lys i keldrene er nu
langt iremnre. Kun blok 4 man9ler.

Der er opsat lys i cykelskuret I P-g:rden.

Parklamper er udskiftede, og der er nu langt mere lys end
hidtil.

3)

4)
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12) Vores vedliqeholdelsesreqlement trenqer til en qennemqanq
09 jlsterin9. Et !dvalg under bestyrelsen arbejder med sagen.
Der vil desuden blive samarbejdel med LB's administration,
der har sai et tisvarende initiativ i gang for alle LB-Kbh.
afdelinger.

13) PE lisnende mEde arbejdes der med gennemgang og justerins
af flyttesynene.

Beretningen blev herefter sat under debat.

Efter nogLe korte sporgsm8l og indleg om bLandt andet de d8rlige
tr8dlose routere fra SEAS NVE, om solcellerne oq okonomjen, orn
forveite! pris p€ "de nye" altaner, om Lrdspyerne (nodoverlob) ved
lagrenderne og om dilatalionsfuge.ne, 09 om legepladsprojektet -
aisluttede dklgent€n debalten om bestyrelsens beretning, som
herefter blev godkendt med applaus.

Godkend€lseaf atd€ling€ns regnskab (2012l2013).

Formanden genfemgik det ira regnskabsafdelingen !dsendte
6rsreqnskab, der i henho d til galdende praksis var sammenskrevet
med sEvel det g.eldende budget som med budgetrorsage! for det
kommende budget6r 2013/2014.

Regnskabet er, efter de geldende regler, godkendt af
afdelingsbestyrelsen og blev derfor alene fremlagi afdelingsmddet til

Req^s<doer ucvisle er overs.'d pA 6rl,091, {,
Arets overs(-d er brevet dnverdr I I elskaordinart at neosk- ve
underfinansiering af fidli9ere optaqne renoveri.9s- og
vedligeho de seslEn.
Regnskabets og bLrdgettets ovrige poster blev gennemg6et under 6t
med fokus p: de steder, hvor der var Endringer eller arvigelser. Der
vil i det kommende 3r blevet set pB vaskeripriserne, der giver
hdtagter noget storre end de tilsvarene udgifter. Det er meningen
at vaskeriet skal hvile i s'g selv - lkke give overskud.

Godkendelse at afd€lingens driftsbudgetfor det kommende
er (zoaa/zoas).

Der blev aqt v€eqt p6, at budqettet balancerer med en
lejerorhojelse pg 0,0% for samtlige boligtyper - alis6 ingen

sidc4alt
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huslejestigninger i dei kommende pe qrund af driften af

Andringerne i budgettet o9

Afdelin9sm0det godkendte
budget for 2013/2014.

Indkomne forslas:

Ingen forslaq er modtaqet.

begrundelserne herforblev gennemgEet

herefter med alle stemmer det forelagte

5:

6: Valg af 2 medlemmer til bestyrels€n,

Sanne og Karen var be99e pe valg efter turog likendegav, at de
begge gnskede at genopstille.
Desuden stillede Fatima op.
Der blev herefter foretaget skriftlig afstemnlng. Resultatet blev at
Sanne o9 Karen hver lserfik 34 stemmer og Fatima flk 12
sternmer. De 2 forstnevnte er herefter valgt fo. en 2 Srig perrode.
Forma'den opfordrede Fatima rll at \o'rlme t:l bestyrelsens moder,
der io er Sbne for alre beboere i eierdornen.

valg af 2 supple.nt€r til bestyrelsen.

B:de charlotle 09 Lasse havde tilkendegivet a! ville genopstille.
Ikk€ flere dnskede opsiilling, hvorefter begge blev genvalgt for en
ny 1 Srig Periode.

En beboer spu gte tij vedllgeqoldelse af vlndue. o9 flk oplyst, at der
mFllem de ordin€re (hverl ander 34 ved igeholde sesoesog, kunne
hentes smEremiddel pE ejendomskonioret.

En beboer foreslog, at der blev opsat leger ved indgangen til kanal
oq havneomrEdet fo. al hindre den tiltaqende cykeltrafik pE omr8det
(pB trods af sIiltninqen).
Bestyrelsen vil se p: en los^in9 i forbindelse r.ed, at oer laves
terrasser blandt andet ved blok 1, o9 at den nuvarende bom derfor



Skulpturen pE hjornet af kanalen 09 havnen tr-nger h8rdt til
reparaiiof, Oer er indkob! materialer og r€parationen afventer bare
godt vejr 09 god tld. John er ankermand pE projektet.

M6det afsiultel kl. 21.35

Referat udarbejdetd. 27. d€cemb€r 2013-

En enkelt beboer mente, at der iforbindelse med det nye legeplads
projekt skal v€rc en boldbane.
En beboer oplyste, at klelderlyset i opgang 55 ikke rungerer.
varmemesteren vil se pe saqen endnu enqanq.

Enkelle beboere mente ikke, at det vil vere hensigtsmassigt at
indfore besiillingsordning iforbindelse med eventuel .endring af drift

Det blev samtjdigt oplyst, at
leverei nogle store marmor
udsravningen), der dels kan
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PoLrl har forhandlet med NCC om at fE
09 tommerblokke (fundet ved
runqere som chikaner oq som

lan Hyttel, afdir gent
L!


