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Generalforsamling i
E/F Lindevang 7EZ
20 oktober 2020

Status på legepladsen
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Etape 1. 2019: Dette er udført.
Legepladsen blev afmonteret og kørt væk.
Den ”nordlige halvdel” er omlagt til græs.
Arealet er på omkring 125 m²
Pris: 28.000 kr. med moms.
Etape 2. 2020:
1)
2)

Afstemning om legepladsen skal nedlægges
permanent.
Til information har bestyrelsen modtaget et
tilbud på 120.000 kr. for
1 Legehus, 1vippe, 1 gyngestativ og 1 vippedyr

Nye ventiler på centralvarmerørene i
kældergangene.
1)

Der er udskiftet 104 ventilsæt på de centralvarmerør der går op til
lejlighederne.

2)

Sættet består af to ventiler:

3)

Afspærringsventil (blåt håndtag) der sidder på fremløbsrøret.

4)

Indreguleringsventil (rødt/gråt håndtag) der sidder på
returløbsrøret, kan både virke som afspærringsventil,
aftapningsventil og til indregulering af den beregnet
vandmængde, samt er med målestudse til kontrol af aktuelt
vandmængde per time.

5)

Dette skulle gerne gøre vores anlæg nemt at servicere og hjælpe
på afkølingen af fjernvarmevandet.

6)

Pris: 212.500 med moms.
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Krav om afkøling af vores
fjernvarmevand tilbage til HTF.
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Krav om afkøling af vores
fjernvarmevand fra HTF: 2020 / 44°C
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1)

Returtemperaturtarif. HTF mål er 41°C…

2)

Rabat ved lavere temperatur på returvand til varmeværk.

3)

Tillæg ved højere temperatur på returvand til varmeværk.

4)

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

5)

I 2019 var vi 4,96 °C under grænsen på 45°C Dette gav en rabat på 35.000 kroner.

6)

I 2020 kan vi måske holde os 4°C under de 44°C som er grænsen i 2020.

Nye rør i jorden mellem 56 & 74
1)

Rørprojektet skrider planmæssigt fremad med aflevering uge: 46 / 2020

2)

Der blev som forventet fundet en del ”Byggeaffald fra 1968” som består af
mursten, plastik, elektrikerrør osv.

3)

En del af dette affald er kørt bort og bliver sorteret efter gældende regler.

4)

Resten af jorden med affald er brugt til genopfyldning oven på rørene
efter gældende regler.

5)

Der blev fundet korte rørstykker med asbest i isoleringen i 74 og 56, der
blev derfor foretaget asbestsanering efter gældende regler.

6)

Der er konstateret mindre skader i murværket ved havene i nr. 56. Der er
sat en murer på sagen og det forventes udført inden retableringen af
haverne starter.
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Nye rør i jorden mellem 56 & 74
1)

Nye rør der er trukket mellem 56 og 74:

2)

To centralvarmerør.

3)

To varmtvandsrør.

4)

Et drænrør.

5)

To trækrør til fremtidige el-forbindelser.

6)

Desuden nye ventiler til de nye rør i 56 og 74 kælder.

7)

Forventet levetid på rør i jorden er i antal år sat til 50+

8)

Med de nye rør i jorden mellem 50-58 og 56-74 skulle der være en
vis sikkerhed for stabil varme og vand forsyning mange år fremover.
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Nye rør i jorden mellem 56 & 74
Status per 4. oktober 2020
1)

Rørprojektet med en entreprisekontrakt på: 695.000 kr. med moms

2)

I korte træk indeholder denne entreprisekontrakt nye rør og ventiler, samt
drænsystem med tilhørende rensebrønde mellem 56 og 74, samt ny
flisebelægning ved 74 gavlen, på omkring 80 m²

3)

Forventet omkostninger udover entreprisekontrakten:

4)

Transport og sortering af ”byggeaffald fra 1968”

25.000 kr. med moms

5)

Asbestsanering i 56 og 74 kælder

25.000 kr. med moms

6)

Rådgivning fra Abildhauge A/S

70.000 kr. med moms

7)

Retablering af 3 haver ved 56

Pris ukendt pt.
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Nye rør i jorden mellem 56 & 74
Fotos 1. Årgang 1968

Gennemtæret rørbærer Gennemtæret rørbærer
til ophængning af rør i
til ophængning af rør i
betontraces.
betontraces.

Defekte og utætte
ventiler på rør set fra
venstre i kælderrum i
56.
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Defekt og utæt ventil
på centralvarmerør i 74.

Nye rør i jorden mellem 56 & 74
Fotos 2.

Udgravning til dræn
ved nr. 56 haver.

Betontraces uden låg
med nye præisoleret
rør (sorte) og gamle
galvaniseret stålrør.

Indføring af de 6 styk
nye rør set fra venstre i
kælderrum i 56.
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Betontraces delvis
tildækket med grus
over de nye rør.

Nye rør i jorden mellem 56 & 74
Fotos 3.

Det blå drænrør delvis
nedgravet og synligt
ved 56.

Fundament isoleres
efter nedgravet blåt
drænrør.

Rensebrønd til dræn
til venstre.
Regnvandsledning til
tagrende til højre.
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Et stykke tilstoppet lerdrænrør fra ”1968”

Nye lamper ude og inde ved opgange.
Der er opsat nye lamper ved vores
indgangspartier.
Vi har dermed samme type alle steder.
Der er monteret nye lamper i alle
opgange med PIR styring (Passive
InfraRed)
Pris 93.125 kr. med moms
Der er forskellige indstillings muligheder
og der er allerede lavet
to tilpasninger, og måske igen når
mørket rigtigt falder på?
Beslutningen om nye lamper i
opgangen blev fremskyndet, da der
blev konstateret flere defekte kontakter
hvor det ikke var muligt at skaffe
reservedele til.
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Øvrige udførte opgaver i bebyggelsen
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1)

Udskiftning af dørhængsler og justering på alle opgangsdørene.

2)

Nyhedsbreve er blevet udsendt i april og september.

3)

Vores hjemmeside blev opdateret i nyt format: ef-lindevang7ez.dk

4)

Der er lavet nye lejekontrakter til de store kælderrum.

5)

Gennemgang af vores nøgler og opsætning af nøgleskab.

6)

Opfølgning på vores beboerkartotek, til brug i tilfælde af vandskade eller brand.

7)

Postkasser er opdateret med hensyn til navne, og klistermærker er fjernet.

8)

Nye lamper på garagen, da området var underbelyst.

9)

I varmecentralen er det nye køkken samlet færdigt og ny dør til toilet er monteret.

Gårdmandsfunktion.
1)

Vores Gårdmandfunktion udføres nu af Lund-Gruppen A/S

2)

Der er tegnet 2 kontrakter med Lund-Gruppen A/S

3)

Kontrakt 1. dækker det grønne område og affaldshåndtering.

4)

Kontrakt 2. dækker trapperengøring.

5)

Samlet pris/md er: 32.238 kr. med moms

6)

Det er bestyrelsen opfattelse at den leverede ydelse og pris er klart
konkurrencedygtig i forhold til en fastansat i denne funktion.
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Tilbageskæring af bøgehækkene.
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1)

En del af vores bøgehække ved haverne og på opgangssiderne er flere steder
blevet for brede de sidste år. Dette medfører af hækkene bliver ustabile for især
snetryk, og kan dermed vælte så de bliver ødelagt.

2)

Der er hjemtaget 2 tilbud på ca. 34.000 kr. for denne opgave indtil videre:

3)

Som udgangspunkt vil opgaven blive sat i gang efteråret 2020

Ombygning af dagsrenovationsrum
ved 66 & 68
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1)

Pris for ombygningen af de to dagsrenovationsrum: 82.645 kr. med moms

2)

Den nye ordning fra HTK bliver indført 1. Januar 2021 (HTK har ikke lagt sig fast endnu
om hvad der skal sorteres)

3)

Oversigtskort med info fra HTK bliver udsendt så snart vi ved mere med næste
Nyhedsbrev i november.

4)

Nu er dagsrenovationsrummene udbygget til at kunne rumme udvidelser de næste
år frem.

Leje af stort kælderrum reguleres
1)

De nuværende priser på leje af et stort kælderrum er i korte træk
ikke reguleret siden 2005, og med en pris nu på 105 kr./md

2)

For at dække de reelle udgifter til: El-forbrug, vedligeholdelse af
lysarmaturer/stikkontakter, og administrationstid, samt
ejendomsskatter, bliver prisen reguleret på følgende måde:

3)

Stort kælderrum = 200 kr./md.

4)

Lille kælderrum = 150 kr./md.

5)

Lejeforhøjelsen træder i kraft 1. Januar 2021
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Nye kælderdøre ved nedgange?
1)

Tilbud er forsøgt hjemtaget, men uden held.

2)

Arbejdet har generelt været udfordret i ”Coronatiden”

3)

Der arbejdes videre med sagen så de nye døre kan monteres.

4)

Dørmodel med vindue overvejes for at skabe tryghed.
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Bestyrelsens konstituering Nov. 2019
efter Generalforsamlingen Okt. 2019


Her blev det besluttet at:



Martin Nielsen som Formand.



Preben Høyer Filstrup som Næstformand.



Anders Peter Hansen som Sekretær.



Margit Dupont som Bestyrelsesmedlem.



Tina Ørregaard som Kasserer.
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Bestyrelsens konstituering Aug. 2020


Det blev besluttet at:



Martin Nielsen som Formand.



Preben Høyer Filstrup som Næstformand.



Anders Peter Hansen som Sekretær.



Margit Dupont som bl.a. kontaktperson til Lund-Gruppen



Henrik Mann fik ad hoc opgaver



Tina Ørregaard udtrådt 1. Aug. 2020, men yder stadig
regnskabsservice. Modtager 1.500 kr. om måneden
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Bestyrelsens normale arbejdsområder
skifter karakter fremover!
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1)

Det er åbenlyst for bestyrelsen at man må organisere sig på en ny måde i forhold til
opgaverne fremover.

2)

Årsagen er de store vedligeholdelses arbejder på ejendommen der presser sig på.

3)

Det er bestyrelses håb at vi kan undgå flere og større følgeskader, der hvor vi er bagud med
vedligeholdelsen!

4)

Der er gået 52 år og vi skal sammen finde de værktøjer der gør at vi kan løse de meget
store opgaver der står foran os, de næste 10-15 år.

Bestyrelsens normale arbejdsområder
skifter karakter fremover!
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Forslag til en omorganisering der gør opgaverne håndterbare for bestyrelsen.

1)

Administratoraftale.

2)

Aftale med pengeinstitut der vil være partner i forhold til vedligeholdelsesplan.

3)

Aftale med et Rådgivende Ingeniør firma som har erfaring med vores bygningstype.

4)

Sammensætte en bestyrelse der kan arbejde med både daglig drift og større
vedligeholdelses arbejder.

Forslag 1. fra 74 st. th om hegn og lås
på havelågen ved 74 gavl. GF 2019
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Svar 1. til 74 st. th om hegn og lås på
havelågen ved 74 gavl. GF 2020
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1)

Der er monteret ny låge som er malet.

2)

Der er monteret 1 ny hængelås

3)

Nøglen er den samme der passer til kældergange i blok A-B-C (50-74)

4)

Det gamle hegn mod jordvolden har fået algedræber.

5)

Der blev hjemtaget et tilbud på maling af hegn og låge på 17.000 kr. med moms
Dette var ikke relevant i forhold til tilstanden af hegnet.

Forslag 2. fra 74 st. th om beplantning
af skrænt ved fodboldbanen. GF 2019
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Svar 2. til 74 st. th om beplantning af
skrænt ved fodboldbanen. GF 2020
1)

Der er hjemmetaget 3 tilbud som er meget forskellige.

2)

Vi er fra alle 3 firmaer blevet frarådet at plante nye buske på skrænten,
da de vil få det meget svært med af få vand nok i de tørre perioder,
hvis vi samtidigt har de høje træer forsat.

3)

Bestyrelsen arbejder på en løsning hvor man indskære med 2-3 meter
fra siderne og topskærer de højeste træer med omkring 2 meter.

4)

Dette gør at vi kan få slået græsset uhindret og der vil komme mere lys
og udsigt til 68-74 blokken.

5)

Arealet der opstår ved de 2-3 meter indskæring kunne vi eventuelt lade
vokse ”vildt” da det giver bedre muligheder for insekter og bier.
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Svar 2. til 74 st. th om beplantning af
skrænt ved fodboldbanen.
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Foreningen har anbragt over
4 mio. kr. i kreditobligationer
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Investeringsstrategi
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Kreditobligationer investerer i virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet,
højrente virksomhedsobligationer og stats- og realkreditobligationer.

Allokeringen mellem de tre obligationssegmenter varieres løbende, og teamet
bag kan vælge at skrue både op og ned for det samlede risikoniveau
afhængigt af den økonomiske situation.
Allokeringen til højrentevirksomhedsobligationer kan højst udgøre 55%. Afdelingen
investerer primært i obligationer udstedt i EUR eller DKK.

Afkast på kreditobligationer:
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Tilstandsrapport fra Abildhauge A/S
Maj 2020
1)

Kort gennemgang af tilstandsrapport som er udleveret til alle.

2)

Afsnit 4. ”Anbefalinger” gennemgås direkte fra Tilstandsrapporten.

3)

Udfordringer: Rækkefølge, Økonomi, Finansierings muligheder,
samt valg af tekniske løsninger.

4)

Gennemgang af første udkast til en vedligeholdelsesplan fra
Bestyrelsen hvor især økonomi og fællesudgifter omtales.
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Nye Tage
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Stillads
4,5 mio.

I alt
16 mio.

Nyt tag - 10 mio.

Rådgiver - 1,5 mio.

Nye rør
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Udskiftning af
brugsvandsrør
- 4,5 mio.

Strømpeforing
af faldstamme 2,5 mio.

I alt
7,7
mio.

Rådgiver 0,7 mio.

Udskiftning
af Rør
mellem blok
56 og 74
Færdiggøres

Flytning af
varmtvands rør
på loftet til
kælderen så
dette ligger
inden for
klimaskærm

Dræn
udvides til 68
- 74

Oktober
2020

Oktober
2021

Beslutning om
renovering skal
godkendes af
Generalforsamlingen

Juli
2022

Strømpeforing af
faldstammer
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Udskiftning af
brugsvandsrør

December
2022

Udskiftning af tage
Reparation på murværk
Udvidelse af
ventilationskanal med
rengøringsmodul

Juli
2023

December
2023
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