
Bestyrelsens beretning GF 2016 
 

Året der gik i vores hus 
Den nye bestyrelse mødes hver den sidste mandag i måneden.  
 
Princippet for afregning af a conto vand- og varme er blevet justeret, så man ikke længere 
bliver reguleret midtvejs i året. Årsagen er, at denne regulering gør udregningen af vand- og 
varmeforbruget unødigt kompliceret ved årsafslutningen. 
 
Det individuelle varmeregnskab er udregnet ved at fremskrive forrige års forbrug, da vi ved 
aflæsning af målerne konstaterede at 5 ud af 12 målere var døde. Som en del af 
vedligeholdelsesplanen burde de have været skiftet efter 10 år fra installationen, men det 
skete ikke. Nu har vi fået skiftet målerne til en pris af 16.260 kr. 
 
En af konsekvenserne ved udskiftningen var at hele varmesystemet skulle tømmes for vand, 
da man ved byfornyelsen ikke havde monteret en afbryder både før og efter måleren. Det 
har vi nu! 
 
På opgangen er vi gået over til LED-pærer, og vi har sørme fået en ny dørmåtte ved 
hoveddøren. 
 
I vaskekælderen fik vi ny tørretumbler. Desværre viste det sig at strømstikket (400v) ikke var 
monteret korrekt, så der faktisk opstod en lille brand inde i stikket, hvilket kunne være endt 
ret alvorligt. Vi fik Nortec til at betale en ny installation, men kun efter 4 hardcore rykkere fra 
Enok! 
 
I lejlighederne har vi nu ENDELIG fået friske filtre til radiatorerne. 
 
En strømafbrydelse gav problemer med at få både internet og varme tilbage i lejlighederne, 
men nu ved vi hvad der skal til for at få startet varmepumpen igen… og vi kan sørme også 
finde ud af at fylde vand på varmeanlægget når trykket er faldet for meget (skal ligge mellem 
2,3 og 2,5 bar). 
 
Og så er vi blevet flere: Mads og Dea og Tjalfe har fået lille Ragna :-) 
 

Året der gik udenfor huset 
I Skydebanehaven var der ikke mindre end tre brande, som nu er endt i at det gule hus er 
blevet totalrenoveret og det blå hus med det flade tag er blevet genopført fuldstændigt. 
 
Det er herligt at traditionerne omkring Fastelavn, Sankt Hans, Halloween og jul stadig 
vedligeholdes i foreningen. 


