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Formandens beretning ved generalforsamlingen den 28. maj 2008
Min første tanke om vores hus i 2007 er, at det har været et dejligt år. Vi lagde hårdt ud med to
arbejdsdage, hvor der blev ryddet gevaldigt op i kældre og på lofter og vores port blev malet og sat i
stand.
Perioden sluttede lige så godt med endnu en arbejdsdag i strålende sol så sent som i søndags.
Jeg skal være den første til at indrømme, at vi nok ikke var helt så arbejdsomme i år som sidste år.
Fremmødet var dog stort, og vi fik slæbt en del skidt ud i containeren, fejet gården, ordnet
cykelskuret samt gjort hovedrent på bagtrappen i nr. 31. Trapperengøringen i nr. 16 får derimod lov
til at vente, til støvet fra renoveringen af stuelejligheden har lagt sig. Bedst af alt var dog frokosten,
og det siger jeg ikke kun fordi, jeg holder af grillpølser. En del lejligheder var repræsenteret, og det
viste sig endnu engang, at vi bor i en god forening, hvor folk kan finde ud af at tale sammen og
hjælpe hinanden.
Sådan har det desværre ikke været hele året. I min beretning for sidste år kunne jeg fortælle, at
vi havde store problemer med støjklager øverst til venstre i nummer 16. Advokat Klausen kom ind i
sagen, og efter en del breve frem og tilbage, kan jeg heldigvis i dag fortælle, at problemet er løst.
De larmende beboere flyttede ud sidste sommer.
Som de foregående år har 2007 og begyndelsen af 2008 være kendetegnet ved, at vi ikke har
haft de store projekter og heldigvis også er sluppet for store uforudsete udgifter. Efter udskiftningen
af vinduerne for et par år siden samt reparationen af det meste murværk og udskiftning af tagpappet
fremstår vores ejendom som en af de mere sunde i kvarteret.
Vi bor på inddæmmet område, men fugtsikringen af kælderen synes at fungere. I løbet af året
har der været et par problemer med pumper, der slog fra, og det er ikke mindst gået ud over
hjørnelejligheden, som er den eneste med private arealer i kælderen. Pumperne er blevet repareret,
og vi kan ikke udelukke, at nogle af udfaldene skyldes Dongs mange strømafbrydelser i kvarteret.
På vores seneste bestyrelsesmøde talte vi om, at jeg måske burde nævne i beretningen, hvilke
store fremtidige udgifter, som bestyrelsen kan få øje på. Lad mig straks understrege, at der ikke er
truffet beslutning om noget som helst i den stil, og at vi ikke ser nogen hasteopgaver lige for. For en
sikkerheds skyld må jeg hellere også sige, at det ikke kan tages som en garanti, men at vi bare gerne
vil spille med åbne kort og fortælle, hvad vi ved både af hensyn til fremtidige købere og sælgere.
Det store byggeprojekt i 2005 blev ikke færdiggjort helt, men næsten. Der var ikke råd til at
reparere alle skader på muren på gadesiden i nummer 31. Resten af murværket fik en ordentlig tur,
og på det sidste stykke blev de mest alvorlige skader udbedret, nu stilladset var oppe. Det betyder,
at vi før eller siden skal have repareret det sidste stykke mur ordentligt.
Så er der faldstammerne. Ejerforeningen har hidtil valgt at skifte enkeltstykker ud, hvis de var
gennemsyrede. Det seneste år har den slags reparationer slet ikke været nødvendige, men vi kan
ikke garantere, at der en dag kommer udgifter hertil.
Vinduerne blev som bekendt udskiftet i 2005, og vi valgte den mest holdbare løsning med
aluminiumsbeklædning på ydersiden. Det reducerer vedligeholdet betydeligt, men om nogle år skal
de males.
Facademalingen er noget rigtig øv. Da kælderen blev fugtsikret blev facaden mod både gård og
gade fejlagtigt malet med plastikmaling. Derfor afskaller den gevaldigt især på gårdsiden. Vi har i
to omgange hentet tilbud på nedrensning og nymaling, men prisen har ligget på den gale side af
millionen, og da der alene er tale om et æstetisk projekt, har bestyrelsen foreløbig valgt ikke at stille
forslag herom.

Ingen beretning uden snerydning og trappevask. Snerydningen slap vi rigtig nemt over denne
vinter, og trappevasken. Tja, traditionen tro fungerer den i nr 16 og halter lidt i nr 31. Vi holder
fællesudgifterne nede ved selv at svinge moppe og spand, så jeg kan kun opfordre til, at alle tager
deres tjørn.
Vi har faktisk også haft en ekstraordinær generalforsamling her i foråret. Fremmødet var meget
sparsomt, men det var også planen, da stort set alle havde stemt med fuldmagter. Med stort flertal
vedtog vi at få Dongs fibernet lagt ind i vores hus. Der har efterfølgende været lidt gnidninger med
Dong, som forlanger tilmelding fra hver enkelt lejlighed, men projektet er sat på skinner, og Dong
har så sent som i denne uge oplyst, at deres projektafdeling så småt er begyndt at planlægge vores
fibernet. Oprindelig sagde Dong, at der kan være et år til halvandet ventetid, så vi må nok væbne os
med tålmodighed.
Her til sidst vil jeg blot 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.
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