
Bestyrelsens beretning – generalforsamling 2007 
Ny bank 
Siden sidste generalforsamling har foreningen skiftet bank fra Danske Bank til 
Merkur Bank. Beslutningen kom som en kulmination på lang tids irritation over fx 
mødeaftaler med banken, hvor de glemte os, ufleksible muligheder for at attestere 
bilag og en generel oplevelse af at de egentlig var lidt ligeglade med os som kunder. 
 
Merkur Bank blev valgt, blandt andet fordi de kører efter andelsprincippet – ganske 
som os. Banken hovedkontor er lokalt (ligger skråt overfor Vesterbro Torv). Ikke 
mindst fungerer deres webbank rigtig godt og inkluderer et "kuvert-princip", der 
betyder at en betaling via webbank først går igennem, når mindst to betyrelses-
medlemmer har godkendt betalingen. 
 
Beslutningen om at skifte bank, skulle imidlertid vise sig at indebære store problemer 
med at få indført PBS. Det betød at vi i en meget lang periode hver især skulle 
indbetale vores husleje direkte på foreningens konto i Merkur Bank, så det er 
glædeligt at det nu endelig er lykkes at få PBS. 

Salg og bytte af lejligheder 
Umiddelbart efter sidste års generalforsamling byttede Jan og Yvonne lejlighed med 
Mads og lagde lejlighederne på 1. sal sammen. Vores hus består derfor nu af 10 
andele med 2 store lejligheder nederst i huset. Resten af året er gået uden salg og 
bytte. 
 
Bestyrelsen har indgået en aftale med vores advokat, Irene Dahl, om at hun tager sig 
at de nødvendige adkomsterklæringer i forbindelse med pant og udlæg. 

Tagsagen og Byggeskadefonden (BvB) 
Der er desværre ikke så meget nyt at berette. BvB har stadig en sag kørende mod 
entreprenørens forsikringsselskab, og den seneste melding fra dem, hedder at vi 
hører noget om ca. 2 måneder. Bestyrelsen vil holde andelshaverne underrettet når 
vi hører nyt i sagen. 

Altaner 
Efter flere års tilløb, er der nu kommet reel fart i etableringen af altaner. Projektet 
håndteres direkte af bestyrelsen og status er, at vi har en kontrakt med 
entreprenøren, Kontech A/S, som står for at etablere altanerne. Kommunen har 
principgodkendt altanerne og projektet har været til høring hos vores naboer, som 
ikke har haft indvendinger. For tiden afventer vi kommunens godkendelse af, at den 
måde Kontech vil etablere altanerne på, nu også er ingeniørmæssigt i orden. 
 
Kontech etablerer dog ikke kvistaltanerne, fordi kommunen i deres princip-
godkendelse stillede krav om at altanerne på kvisten bliver etableret indenfor tag-
kanten. Dette stiller nogle konstruktionsmæsige krav til kvistaltanerne, som Kontech 
ikke kan honorere. Kvistaltanerne er derfor blevet et projekt, som vi selv styrer, 
sammen med en rådgiver, som hjælper os med at beregne konstruktionen og 
indhente priser. Det er dermed også vores (bestyrelsens) opgave at sikre, at de to 
projekter "spiller sammen" både praktisk og tidsmæssigt. 
 
Vi forventer at have kommunens endelige byggetilladelse inden udgangen af maj 
måned og under den forudsætning, er altanerne på plads i løbet af august. 


