
  Generalforsamling i 
  E/F Lindevang 7EZ

26 oktober 2021
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Dagsorden
1) Bestyrelsen byder velkommen
2) Valg af dirigent.
3) Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år, samt

a. Godkendelse af årsregnskabet - med påtegning af revisor.
b. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens budget - De anslåede 
driftsudgifter i næste driftsperiode (1. juli 2021 til 30. juni 2022) for foreningen 
præsenteres.

4) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5) Valg af suppleanter til bestyrelsen.
6) Valg af to revisorer og revisorsuppleanter.
7) Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
8) Eventuelt.
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Generel omgangstone i 
ejerforeningen

► Generelt en hård tone!

► Uhensigtsmæssige henvendelser til bestyrelsen telefonisk og fysisk.

► Omdeling af materiale, herunder breve og tegninger, samt rygter 
om mistillid og urigtige påstande om bestyrelsens arbejde.

► Ovenstående er uholdbart ift. om folk vil stille op til bestyrelsen i 
fremtiden. 
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Administratoraftale med Deas

► Bestyrelsen kan jf. vedtægter §14 indgå aftale om 
administrativ ekspertise. 

► Bestyrelsen informerede i nyhedsbrevet juni 2021 om arbejdet 
med administratoraftale. 

► Bestyrelsen har valgt at afholde beboermøde med deltagelse 
af DEAS. Der var fremmøde af 11 lejligheder foruden 
bestyrelsen, hvor der var forventning om et større fremmøde.
 

► Bestyrelsen har valgt at afholde afstemning på en 
ekstraordinær generalforsamling, hvor aftalen blev stemt 
igennem med stemmerne 49-0.  

4



Krav om afkøling af vores 
fjernvarmevand tilbage til HTF.
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Krav om afkøling af vores 
fjernvarmevand fra HTF

► Rabat ved lavere temperatur på returvandet til fjernvarmeværk.
► Tillæg ved højere temperatur på returvandet til fjernvarmeværk.

► I 2020 var vi 2,21°C under grænsen på 44°C. Dette gav os en rabat 
på 15.162 kroner.

► I 2021 er returtemperaturtarif grænsen 43°C.

► HTF mål er nu 41°C på returtemperaturtarif grænsen.
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Forsikringer

► Bygningsforsikring er nytegnet for en 3 årig periode 
uden selvrisiko.

► Flere forsikringsselskaber har trukket sig fra at byde, 
grundet vores relative store skadesudbetalinger på 
grund af manglende vedligeholdelse af rør. 
(Udbetalt over 200.000 kr. de sidste 5 år)
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Beskæring af bevoksning på 
skrænt til fodboldbane

► Vedtaget på sidste års ordinære generalforsamling
► Udført foråret 2021. Beskæringen er udført efter fagfolks vurderinger for at få 

tyndet ud og indskåret beplantningen.
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Udeområdet

► Fyrretræsgruppen mellem blokkene
► Beskåret/fældet i sommers
► På grund af skader og sikkerhedsrisiko
► Mere lys i området og lejligheder

► Trappe til grønt område ved nr. 66
► Trappen er blevet udskiftet i foråret
► Sikkerhed og tilgængelighed

► Årlig gennemgang af haverne
► Kun få haver uden bemærkninger
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Øvrige ting i årets løb 

► Affaldssortering
► Affaldssortering siden februar 2021 
► Krav fra Høje-Taastrup Kommune

► Vaskeriet ved nr. 82
► Det er blevet kontantløst. 
► Kører nu over AirWallet. Der arbejdes på 

løsning om bedre signal. 

► Cykelindsamling
► Der blev fjernet ca. 30 cykler. 
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Opdatering af haveregulativ, 
husorden og vedtægter

► Der er udarbejdet et haveregulativ.

► Opdatering af husorden og vedtægter vil foregå i 
nærmeste fremtid i samarbejde med DEAS.

► Der vil blive stemt om vedtagelse af ovenstående 3 
dokumenter på ekstraordinær generalforsamling i 
2022. 
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Valg til bestyrelse og suppleant

► Bestyrelse
► Martin Nielsen 

► Preben Høyer Filstrup 

► Margit Dupont

► Ole Hansen 

► Andreas Hansen

► Suppleanter
► Jørgen Laursen (på valg)
► Anders Hansen
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Indkomne forslag

► Der er indkommet 10 forslag, alle rettidige

► De er tilsammen stillet af 3 personer. 
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Indkommet forslag 1

► Forslaget er stillet af nr. 74 1. th.

► Der opkræves et ensartet beløb pr lejlighed til dækning af udgifterne for 
ejendommens administration dvs udgifter til Deas og Ista.
Begrundelse begge firmaer opkræver foreningen for deres ydelse pr lejlighed, 
og derfor er det også rimeligt at opkræve pr lejlighed ( dvs  samme princip 
som Yousee)
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Indkommet forslag 2

► Forslaget er stillet af nr. 74 1. th.

► De 2 fondes indestående ( tagfond & rørfond) overføres til 2 særskilte konti, 
som der kun kan hæves på når det er godkendt på en g.f. ( de beløb som 
opkræves hver måned på de to fonde, bør hver måned indsættes på de 
to fonde)
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Indkommet forslag 3

► Forslaget er stillet af nr. 74 1. th.

► Ikke akutte/nødvendige tiltag over 40.000 kr. må ikke sættes i gang uden 
det er godkendt på en g.f (eks. ord. g.f.)
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Indkommet forslag 4

► Forslaget er stillet af nr. 74 1. th.

► Alle foreningens medlemmer har til enhver tid krav på at se referater fra 
bestyrelsesmøder, og den bogføring som ligger til grund for regnskabet.
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Indkommet forslag 5

► Forslaget er stillet af nr. 72 1. tv.

► Der skal altid forelægge et oplæg for vigtige beslutninger inden møder / 
generalforsamling. Som f.eks. det nyligt afholdte møde vedr. 
administrationsaftale.
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Indkommet forslag 6

► Forslaget er stillet af nr. 72 1. tv.

► Der skal altid tages referat af møder med vigtige beslutninger, og dette skal 
være tilgængeligt inden afholdelse af evt. ekstramøde, hvor det besluttes 
endeligt. Dette gælder også ekstra-ordinær generalforsamling.

20



Indkommet forslag 7

► Forslaget er stillet af nr. 72 1. tv.

► Ejerne skal spørges, hvis ikke-presserende projekter overstiger 40.000 kr.
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Indkommet forslag 8

► Forslaget er stillet af nr. 72 1. tv.

► Skiltning på lågen, at området mellem blok 68-74 og fodboldbanen er 
fællesområde, og at beboernes kældernøgle bruges til låsen.
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Indkommet forslag 9

► Forslaget er stillet af nr. 68 st. th.

► Opretning af udvalg for fællesarbejde her i ejerforeningen. Dette udvalg skal 
være ligeligt fordelt mellem ejer af stue og 1 sal - 2 sals beboer. 
Udvalg mødes 4 gange om året og tager punkter op som er relevante for 
vores ejerforening. I udvalget er der et valgt bestyrelsesmedlem. 
Udvalg planlægger arbejdsdage og sørget for de ting som skal bruges på 
dagen og forplejninger. 
Ejerforening har tegnet forsikring for planlagt fælles arbejde.
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Indkommet forslag 10

► Forslaget er stillet af nr. 68 st. th.

► Opretning af fest udvalg.
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Eventuelt
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Tak for i dag
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