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Til at begynde med vil jeg gerne beklage, at der er så få medlemmer af bestyrelsen, som kunne
komme i dag. Dagen blev valgt, fordi det var den eneste dag, hvor vi kunne låne kirkens lokaler, og
det viste sig efterfølgende at være en rigtig dårlig dato. Jeg skal dog viderebringe en hilsen fra de
fraværende bestyrelsesmedlemmer.
2006 og den forgangne del af 2007 vil gå over i ejerforeningens historie som en forholdsvis rolig
periode. Vi har været forskånet for de helt store opgaver, og generelt har vores hus forstået at passe
sig selv. Aktiviteten i bestyrelsen har derfor også været forholdsvis begrænset.
Af samme grund kan jeg heller ikke nævne de store gennemførte projekter, men jeg kan da berette
om nogle af de mindre, som der uundgåeligt dukker op i en forening som vores. For ikke så mange
uger siden vil nogen af jer huske, at der var et par aftener, hvor vores kabel-tv strejkede. Det
skyldes en sprunget sikring, sandsynligvis fordi en TDC-mand havde rodet med systemet, men
Kaare Danø var hurtigt ude og fik løst problemet.
Kaare var også til stor hjælp, da vi havde et tilstoppet kloakrør i nummer 16 og måtte have besøg
af slamsugeren.
I begge opgange har det været nødvendigt med håndværkerbesøg det seneste år. Bagtrappen i
nummer 16 fik udskiftet en defekt lås, og hovedtrapperne i begge opgange har fået lagt nyt linoleum
på de mest slidte trin omkring indgangen.
Så har vi haft en kælderpumpe, som strejkede under en regnskyl. Det gav vand i kælderen hos
hjørnelejligheden, så pumpen er blevet udskiftet med en ny. Vi har også haft brug for vvs-manden
til at rense vores varmtvandsbeholder, men det har, så vidt jeg husker, ikke været nødvendigt at
udskifte stykker af faldstammerne det seneste år.
Der har været flere af den slags mindre arbejdsopgaver til bestyrelsen, og her har jeg blot nævnt
dem, jeg umiddelbart kunne komme i tanke om.
Langt mere alvorligt er støjklagerne i nummer 16, som bestyrelsen desværre har været nødt til at
tage stilling til. Øverst oppe til venstre fik lejligheden ny ejer, som lejede den ud. Bestyrelsen skal
godkende et sådan lejemål, men ejeren søgte ikke derom, før vi gjorde ham opmærksom på, at det
var nødvendigt ifølge vores vedtægter. Lejerne har larmet en del, og da bestyrelsen modtog en klage
underskrevet af otte ud af nummer 16’s tolv lejligheder samt klager fra beboere i nummer 31, der
hørte dem via gården, valgte bestyrelsen at tilbageholde godkendelsen af lejemålet. Efterfølgende
har bestyrelsen modtaget en række nye klager. Det hele resulterede i, at bestyrelsen bad advokat
Mogens Klausen om at skrive til ejeren, at vi ikke kunne godkende lejerne og samtidig bede ejeren
sørge for, at de fraflytter. Foreløbig er intet sket. Mogens Klausen har sendt en rykker, og i værste
fald kan bestyrelsen ikke udelukke, at hele sagen ender i retten.
Som det vil fremgå under regnskabsaflæggelsen betyder et år med relativt få udgifter, at
foreningens økonomi stadig er sund, selv om generalforsamlingen sidste år vedtog at tage 250.000
kr. fra egenkapitalen til dækning af de ekstra omkostninger på den store byggesag. Bestyrelsen
foreslår derfor, at fællesudgifterne i foreningen forbliver uændrede.
Apropos byggesagen, så er vi meget tæt på at sætte det sidste punktum. Inden for den seneste
måned er det sidste vindue, som manglede i nummer 31 blevet udskiftet, og som bekendt er det
snart længe siden stilladser og håndværkere forlod ejendommen. Faktisk så længe, at vi er nået til
et-årsgennemgangen, der har betydning for garantien på byggeriet. Vi har bedt vores rådgiver, Eric
Prescott, tage sig af gennemgangen. Vi blev først kontaktet herom i denne uge, og da fristen for
selve gennemgangen af ejendommen er den 9. maj har vi meget kort tid til at komme med
indsigelser. Jeg har netop omdelt sedler til alle lejligheder, som I skal udfylde meget snart og

aflevere i min postkasse, hvis der er noget fra byggesagen, som ikke er, som det bør være. Hvis der
er noget i vejen, skal I samtidig sørge for, at Eric Prescott og håndværkerne kan få adgang til jeres
lejlighed den 9. maj om formiddagen enten ved at være hjemme eller ved at give mig en
reservenøgle.
Som nævnt vurderer bestyrelsen i dag, at vi har en sund ejendom med en sund økonomi. Det er
værd at passe på. Nogle af jer vil vide, at der har været en del pyromanbrænde i København her i
foråret. Personligt kender jeg til to på Østerbro ikke langt fra Præstøgade og har en veninde fra
Christianshavn, som skal genhuses i halvandet år på grund af brand. I øjeblikket har vi ikke særlige
foranstaltninger, der kan sikre os mod brand. Branddøre og brandmure opfylder lovens krav, men vi
har i bestyrelsen talt om, at det ville være en god ide med brandalarmer i opgangene. Bestyrelsen
foreslår derfor, at vi i det kommende år får installeret brandalarmer på både for- og bagtrapper, som
ikke er batteridrevne. Samtidig henstiller bestyrelsen til, at alt letantændeligt materiale fjernes ikke
mindst fra bagtrappen, der til tider ligner en byggeplads.
Meget belejligt for oprydningen har vi en nært foranstående arbejdsdag. På næste lørdag den 12.
maj håber vi at se så mange af jer som muligt til en forhåbentlig hyggelig dag. Som aftalt på
arbejdsdagen sidste år vil vi i år få opstillet en container, så vi for alvor kan få muget ud. Det
betyder også, at alt, hvad der står ude på loftrum, bagtrapper og i kældre vil blive kasseret.
Tilbage har jeg kun at sige tak for endnu et dejligt år i vores forening, og ikke mindst tak til både
beboere og bestyrelsesmedlemmer, som har bidraget til at gøre huset til et rart sted at være.
Hanne Arentoft

