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rirsberetninq for 1993.

1993 blev et turbolent tu. I maj ftaflyttede vor hidtidige formand, Erik Rasmussen, og Helle
Moesgaard Adelborg overiog indtil den extBordinEre generalforsamling i oltober, hvor
undenegnede valgtes som formand. Selvom hver iser har haft sin mride at lede forcni[geo
pe, mener jeg ikke, at skiftene har givet problemer for foreningens drift.

Okonomisk set blev 1993 mere end 50pct dyrerc for ejeroe erd 1992, og der btev brugt
127.000 kr. mere end der blev budgetterct med for et fu siden. Ejemes tilgodehavender pe

ca. 111.000 kr. er pa nar 4.000 kr. forbrugt. Overskridelsen skytdes blandt andet, at
b€styrels€o hat forssgl at fi udgiftsfsrt alle ydels€r, leveret indtil udgaryen af 1993 pe 1993-
regnskabet. En se sham periodiceri.og har ikkc veret bjindhEvet tidligere. Mangelsagen, der
i 1993 kostede foreningen 149.000 k, vejcr meget tungt pA bundlinien. En staDmere
okonomistyring er pa&revet.

Ma.ngelsagen er erdnu ikke afslut€t. Desvare afgik vor radgiver ved dsden i 1993, og harc
indsigt i byggeriet gik stort s€t tabt. Foreuingetr har etrtrEret med fa. Johs. Jorgersen som ny
ridgiver, og ing. Torbm Ixsl bar i det forlsbDe iLr geonemgiet byggeriet og fundet
yderligere mangler, der er dnget ind i sagen. Vi bar Dedlagt pestand om erstatning /
udbedring pA et par mio. lI., og stfu foran fomyet syn og sk n. Om sagen afsluftes i 1994
er uvist, og traLI er$atningens stsrrels€ er fastsat, ser jeg frem til eo problematisk fordeling.

varmemll€rne er etrdmr ikke bestilt, vi fordeler derfor varmeudgifterDe efter arcal. Dog ikke
for Aldi's vedkomneDde, hvor bestyrclsen har b€sluttet at satte andelen til 11,50 pct. af de
satr ede oEkoshinger, indtil varmemalenE er installeret. Installationen mA forventes at v&re
udfort hdeu vaflnes&sonen begynder i eftedret. Jeg mi att€r understrege, at der i vort
byggeri er sA mange uisolercde ror, der giver gratis varme, specielt til beboerne i etape II.
Jeg vil derfor attq advare E€get haftigt mod at itrdfsrE diss€ varmemllere, det vil give splid
og problemer, ner nogle ikke skal betale varme overhovedet, og andrc fer flerdoblet
varmeudgifterne.

tr'2ellesantenneenlaggene er nu overgeet til de !o foreninger, der er oprettet iil at ddve dem.

Legepladsudvalget havde i somme$ indkaldt til fellesarbejde pa det grsnne omdde, hvor
de 8 fr€mmsdte havde en hyggelig dag med oprydnhg pe orrMet. Det ma betegnes som
skuffende, at ikke flere msder op ved sldaffE lejligheder, da vi i modsat fald me b€tale os

fra at fA sadant arb€jde udfort. Jeg Mber, at legepladsudvalget i L994 f t forbedrede
arb€jdsforhold, da der pe budgettet er foreslAet afsat 15.000 k. til uyanleg pl det gronne
fallesareal -



Fyret og yarme/varmtyafldsanlEgget har der altid veret problemer med. I 1993 btev
varmeanlsegget endeligt indreguleret, og fyrets brender blev i november analyseret og
modificeret af leverandorcn, fa. Weisshaupt, og det har siden ksrt helt udeD problemer. Vi
opsagde i samme forbindelse det menedlige eftersyn, der blev forctaget af fa. Elgelgaar &
Carlsson, og tegnede i stedet servicekontakt med fa. Weisshaupt. Varmtvandsanlegget
fungercr ikke helt tilftedsstillende i etape II, hvorfor en mindre endring paregnes udfort i
1994.

Taget har det ikke sA godt. Etemittel forviaer mere end godt er, og Dansk Etemir vil i 1994
udskifte al tagbelegning uden beregning.

Vedligeholdelsesplan for ejendommen har i flerc er v&ret efterspurgt. Vi me jo se i ojnene,
at vores ejendom hvert ar bliver 12 mdr. @ldre, og at det er vigtigt at vedligeholde dell i
forsvarlig stand. Bestyrelsen foresler nu udaftejdet en vedligeholdelsesplan, og er indstillet
pA at folge de adorte I,ed.

Vor viceyErt, Jem Larsen, har sagt op og stopper pr. 1.5.94. Jeg vil benyne lejligheden til
at takke for veludfsrt arbejde i 5 ar.

Vor administrationsaftale med Thomas Berg, som har lsbet i 4 er, har vi opsagr til 1.7.94.
Bestyrelsen har ikke i skrivende stund antaget en ry adminisaator, men dette vil snarest ske.

Linda Jorgensen og Helle Mo€sgaard Adelborg er desvE[e blevet nsdt til at udtl@de af
besryrelsen pa geneBlfo$amlingen, og jeg takker for deres indsats for forcningen.

Med
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Niels Steffenaen


