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    Advokatbistand for  

    E/F Lindevang 7EZ 

 Der er ikke p.t. indgået nogen økonomisk aftale med Steen 

Ternstrøm. 

 

 Der formodes bistand ved sager som: 

 Fortsat udfordringer med at få inddrevet betaling af fællesudgifter. 

 Adgang til lejligheder så vedligeholdelse kan udføres. 

 Udveksling af erfaringer så vi kan optimere vores processer. 
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 Ekstraordinær Generalforsamling. 

 Emner der skal til afstemning: 

 

 Niveau for fællesudgifter. 

 Vedligeholdelsesplan. 

 Administrator aftale. 

 Andet. 
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  Bestyrelses konstituering d. 4/6-2019 

 Følgende blev besluttet: 

 Martin Nielsen er fremover foreningens formand. 

 Preben Høyer Filstrup er næstformand. 

 Anders Peter Hansen fortsætter som sekretær. 

 Jørgen Laursen fortsatte som ansvarlig for regnskab (han valgte dog 

selv senere at fratræde, og er i oktober udtrådt af bestyrelsen) 

 Henrik Mann fik ad hoc opgaver (han valgte dog i oktober at 

udtræde af bestyrelsen) 
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 Nyt regnskabsprogram er opstartet 

      e-conomic fra Visma.  

 Et Web baseret regnskabsprogram. 

 130.000 brugere. 

 Pris 449 kroner pr måned i abonnement for hele foreningen. 

 JH Revision har direkte adgang til regnskabsprogrammet. 

 Ingen faste udgifter til JH Revision. 
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           Kommende lønsystem til 

aflønning af gårdmand/bestyrelse. 

 Vi forventer at skifte fra Dataløn til Danløn inden årsskiftet. 

 Danløn er væsentlig billigere i drift end Dataløn. 

 Alle i Bestyrelsen bliver oprettet i Danløn, således at udbetalte 
honorarer bliver beskattet korrekt. 
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   Krav om afkøling af vores    

   fjernvarmevand. 
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Krav om afkøling af vores 

fjernvarmevand fra HTF: 2019 / 45°C 

 Returtemperaturtarif. HTF mål er 41°C…  

 

 Rabat ved lavere temperatur på returvand til varmeværk. 

 Tillæg ved højere temperatur på returvand til varmeværk. 

 

 I runde tal giver/koster 1°C 7000 kroner i vores Ejerforening 7 EZ. 

 I 2018 var vi 4,33 °C under grænsen på 46°C Dette gav en rabat på 30.000 kroner. 

 

 I 2019 kan vi måske holde os 4°C under de 45°C som er grænsen i 2019. 
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    Status på legepladsen 

Etape 1. 2019: Tilbud på denne del er accepteret. 

 

Den ”nordlige halvdel” omlægges til græs. 

 

Arealet er på omkring 125 m² 

Etape 2. 2020: Tilbud tilpasses ændringer pt. 

 

Den ”sydlige halvdel” klargøres til legeplads. 

 

Arealet er på omkring 125 m² 

 

Udstyr: Vippe-Legehus-Vippedyr-Gynger-Balancebom 

 

Bænke med ryglæn. 

 

Hele arealet bliver med ”faldsand” i godkendt dybde. 

 

 

 

 

10 



 Grundvandspumpebrønden i 64 

Pumpestyring 1968 Pumpestyring 2019 

Renset pumpebrønd 

Nyt vandrør igennem 
 

fundament til havebrønd. 
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Status på faldstammerenovering 

    Valg af metoder? 
Coating: 

Strømpeforing: Utæt faldstamme: 
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               Ejendomsforsikringen 

Arbejdsskade/ulykke ved frivilligt arbejde 

 Ejendomsforsikring er nu uden selvrisiko (2500,00kr) pr 1.9.2019 

 Ejerforenings kørende materiel er gennemgået og det har givet en 

besparelse på forsikringspræmie på ca.3500,00kr pr år fremover. 

 Den nedsatte pris er med tilbagevirkende kraft fra årene 2018 – 

2019. 

 Bestyrelsen har indhentet tilbud på en kombineret  arbejdsskade / 

ulykkesforsikring ved frivilligt arbejde. 

 Forsikringen dækker både Bestyrelse og beboere, ved udførelse af 

frivilligt fællesarbejde (f.eks. Oprydning – hækplantning –
træfældning o.lign.) 
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 ISTA vandmålere der går i stå! 

 Der blev i Maj lavet en aftale med ISTA. 

 Omkring 20 lejligheder med vandmålere der var gået i stå. 

 Årsagen er sandsynligvis en del rust og kalk fra vores gamle rør? 

 Vi betalte kun for måler og ISTA skiftede den uden beregning. 

 Bestyrelsen vil gennem året søge efter ”unormale” forbrug i vores 

adgang til ISTA-online system. 

 Som udgangspunkt er det beboernes ansvar om målerne tæller og 

forbruget er som forventet! 
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        Nye bordbænkesæt 

Der har gennem flere år været underskud af 

bordbænkesæt på vores udearealer. 

 

Til fælles brug blev der hjemkøbt og samlet 2 stk. bordbænkesæt 

til udearealet 

 

Vi har i alt 5 styks bordbænkesæt nu. 
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 Nye lamper ved opgange på vej 

Der er indkøbt nye lamper til vores indgangspartier. 

 

De første 4 er monteret på blokken 68-74. 

 

Der bliver dermed samme type lamper alle steder. 
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     Affaldshåndtering:   

     Nye affaldsbeholder 
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Ny trappe op til haverne ved 68-74 

Der er lavet en ny trappe med gelænder bag nr. 68 

 

Den er udført med lav trinhøjde for gangbesværede. 
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