
Referat – ordinær generalforsamling for E/F Øresund 
 
År 2012 onsdag den 18. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for E/F Øresund i 
ejendommens kontor i kælderen Øresundsvej 60.  
 
Mødt var 19 ejere, heraf 2 ved fuldmagt. Endvidere deltog administrationschef Lisbeth Bayer 
fra B&T Administration. 
 
Formand Gerald Grünauer bød velkommen til generalforsamlingen, og foreslog Lisbeth 
Bayer valgt som dirigent. Lisbeth Bayer blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen 
var rettidigt indvarslet og beslutningsdygtig. 
 
 
Ad dagsordenens pkt. 1 – Bestyrelsens beretning 
 
Gerald Grünauer aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen var som følger: 
 
”Et travlt år, præget af skybruddet den 2. juli 2011, som har forvoldt store skader i hele 
landet. Også vores ejendom blev berørt af dette. Grunden til at vi ikke afholder 
generalforsamlingen på Allehelgens Kirke er for resten, at de også er ”druknet” i fjor. Det var 
desuden umuligt at skaffe andre lokaler i området, hverken på Kvarterhuset, Amager Bio 
eller de omkringliggende skoler.  
 
Der var igen vandskade i en lejlighed i opgang Ø60, som fik vand i stuen gennem den 
overliggende altan. Det viste sig, at tagrendekonstruktionen var udført således, at der blev 
sendt uhensigtsmæssig meget vand nede på netop én karnapaltan, som førte til opstuvet 
vand samt overløb ind i lejligheden og nede til underboen. Dette var nok også årsagen til 
samme vandskade i 2010. Dengang var ingen hjemme for at kunne se, hvor al det vand kom 
fra. I 2011 kunne vi afværge det værste, da vi var til stede, men det hjalp alligevel ikke så 
meget. Vi tog desuden videooptagelser som bevis for tagrendesystemets uhensigtsmæssige 
udførelse.  
 
Udbedring af skaderne er afsluttet, og omkostninger ligger på ca. 85.000 kroner (i 2011, ikke 
medregnet er omkostningerne fra skybruddet i 2010). Dertil kommer en klage fra en berørt 
ejer på 60.000 kroner for genhusning, svie og smerte. Ejendommens (nye) forsikring har 
indtil nu ikke afgjort, om de dækker, og der blev hyret sagkyndige for at fastslå, om 
tagrendekonstruktionen, som blev udført ifm etablering af taglejligheder i 2006 er 
håndværksmæssig korrekt. Der synes p.t. ikke at være en stor chance for at forsikringen 
dækker, hvis tagrenderne ikke er udført efter hensigten.  
 
Kommunen har som tidligere påbudt udført istandsættelse af vejen Kongedybs Allé på 
ejerforeningens bekostning. Det anslåede pris herfor lå på ca. 56.000 kroner (imod et første 
skøn på 200.000 kroner i 2010, som vi og naboforeningerne senere har klaget over). 
 
Taget alle beløb i betragtning, så var bestyrelsens nød til at stoppe alle udgifter til 
vedligeholdelsesopgaver, som ellers var planlagt for 2011. Vi turde simpelthen ikke at bruge 
penge, for at sikre at vi ikke løber tør for dem. 
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Godt nyt kom så i januar 2012, hvad angår vejreparationen. Regningen blev så „kun“ 28.400 
kroner – halvdelen af det ventede beløb! 
 
Ejerforeningen har gennemført 5-års-gennemgang af byggeprojektet med Øens Murerfirma. 
Hovedemnet var tagrendekonstruktionen, som forvoldte ejerforeningen store omkostninger. 
Øens Murerfirma nægtede i første omgang ethvert ansvar, derfor blev der lagt sag an imod 
dem, som køres af ejerforeningens advokat Uffe Bierfelt. Der er nogle forsigtig optimistiske 
tegn på, at Øens Murerfirma prøver at undgå en retssag og muligvis kunne være villig at 
indgå kompromis.  
 
Der opstod skimmelsvampeskader i tre karnapper i ejendommen efter skybruddet i juli 2011. 
Skaderne blev afhjulpet.  
 
Der blevet foretaget syn & skøn i en sag om et utæt badeværelsesgulv som trækker ud siden 
2009. Der blev anlagt en sag mellem ejerforeningen og ejeren, som stadigvæk kører. 
I denne forbindelse gøres der opmærksom på, at ejerne skal sikre sig at overholde 
håndværksmæssig korrekt udførelse og overholdelse af gældende love og regler, når de 
etablerer eller skifter bruse/bad på toilettet. Der kræves som udgangspunkt byggetilladelse 
fra kommunen.  
 
Bestyrelsen bliver jævnligt konfronteret med klager fra folk, som får vand ind på toilettet fra 
overboen. I stort set alle tilfælde skyldes det uprofessionelt udført arbejde, manglende 
membran/vådrumssikring og negligering af gældende love og regler.  
Bestyrelsens opgave er, at opfordre skadevolderen til at afhjælpe skaderne. Hvis han/hun 
ikke gøre det, så er bestyrelsen iflg vedtægterne forpligtet at lade udføre reparation på 
ejerens bekostning.  
 
Som hovedregel gælder, at skaderne forårsaget af de „lodrette“ rør, altså forsyningsrør 
(faldstammer, brugsvand, centralvarme) udbedres på ejerforeningens bekostning (hhv. dens 
forsikring). Alle andre („vandrette“) utætte rør er ejerens ansvar. I nogle tilfælde er der ikke 
enighed om hvem der har ansvaret. Da de oplevede sager alle sammen er i den øvre 
prisklasse (5-cifret beløb), og bestyrelsen som ikke-sagkyndige ikke kan og må afgøre, hvem 
der har ret, har vi besluttet at lade afklare den slags sager gennem sagkyndige og 
foreningens advokat. Ikke mindst så snart der kommer brev fra advokater rettet til 
bestyrelsen. Dette skal ses i lyset af bestyrelsens ansvar overfor medlemmernes penge. Vi 
gider ikke at blive hængt op på en udbetaling, som ikke var berettiget. Hvis sagen ikke er 
klokkeklar, så kan vi jo ikke afgøre dette, og så må advokaterne bliver enige om det. Og hvis 
de ikke gøre, så må jo dommerne finde ud af det. Når det blev besluttet at gå rettens vej, så 
afvejer bestyrelsen altid om det kan betale sig og om procesomkostningerne ikke ville 
overstige beløbet, der er uenighed om. Vi kan oplyse at pengekassen ville have været tømt 
indenfor ret kort tid, hvis vi uden at stille spørgsmålstegn havde afholdt al de omkostninger, 
der blev stillet krav om.  
 
I foråret 2011 blev der udskiftet ejendommens radiatormålere til en elektronisk udgave, som 
kan fjernaflæses. Tak til beboerne for god disciplin ved at være hjemme eller aflevere nøgler 
til naboen eller bestyrelsen. Alle målere kunne skiftes ved første besøg! Dette er rekord iflg 
Clorius-Ista. Fremover kan vi så se frem til en mere fair fordeling af varmeomkostningerne 
samt at vi alle sammen slipper for at være hjemme ved aflæsning. Til orientering, så var der 
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tidligere hvert år ca. 20 ud af de 51 beboere, som ikke var hjemme og forbruget skulle derfor 
skønnes. Nogle navne dukkede op på listen hvert år.  
 
Vi fik udarbejdet nyt energimærke i maj 2011 (lovpligtig – hvert 5. år), og den viser en 
forbedring fra E til D.  
 
Regnskabet fra 2011 viser et stort overskud, som gerne skulle bruges i 2012 til al de 
midlertidigt stoppede vedligeholdelsesprojekter.  
 
Her kan bl.a. nævnes  

‐ reparation af nedslidte trin på bagtrapperne,  
‐ udbedring af skader på sokler/puds 
‐ udbedring af sætningsskader (bagtrapper) 
‐ udskiftning af lys på bagtrapperne til elsparepærer (kræver nye lamper/fatninger) 
‐ udskiftning af defekte brosten i affaldsarealet (så snart vi får et påbud fra kommunen) 

 
Vores varmtvandsbeholder er ret gammelt og bør udskiftes på sigt. Vedligeholdelsesfirmaets 
gæt er et eller andet mellem 2 og 8 år. Udskiftning koster i omegnen af 50.000 kroner.  
 
Reklamer: Der blev udstedt nye mærkater til NEJ-TAK-Ordningen. Post Danmark har tilsendt 
nye mærkater til alle som var i den gamle ordning. De nye mærkater skal sættes op, de 
gamle er ikke længere gyldige. Husk, at NEJ-TAK er knyttet til dit CPR-nummer, dvs hvis du 
flytter, slettes NEJ-TAK, ligegyldig om der sidder mærkat på postkassen eller ej.  
Man kan tydeligt se i opgangene, at der er bortfaldet en del NEJ-TAK-ønsker og – som 
konsekvens – at det flyder rundt med aviser og reklamer, som nogle beboere har valgt at 
efterlade i opgangene – til stor gene for de andre beboere. Hvis du ikke ønsker reklamerne, 
bedes du at tilmelde dig til NEJ-TAK-ordningen (igen) via www.eposthuset.dk og NemID. 
Ellers opfordres du at aflevere dine aviser/reklamer i papircontaineren i gården.  
Nogle af ”syndere” som efterlader deres aviser er ikke engang snu nok at fjerne adressen 
som er printet på nogle af dem. ☺ 
 
Trappebelysning: Hvis der mangler lys i en etage/opgang, så henvend dig venligst til 
bestyrelsen via e-mail (efoeresund@gmail.com). Vi kan ikke tjekke alle opgange om der 
mangler lys et sted. Det samme gælder hvis der er ”permanent lys”, fordi en tryknap sidder 
fast. Selvom vi bruger sparepærer, koster det altså rigtig mange penge hvis lyset er tændt 
døgnet rund ved fejl.  
 
Storskrald: Det er strengt forbudt at efterlade storskrald i affaldsarealet. Vi har desværre ikke 
et storskraldsareal pga strenge krav fra Kommunen. Derfor laver vi engang i mellem 
storskraldsweekend. Henvend dig venligst til bestyrelsen, hvis du har store mængder af 
storskrald, så at vi kan organisere en storskraldsafhentning. Ellers er det som udgangspunkt 
sådan, at man selv skal bortskaffe storskrald.  
Det er heller ikke tilladt at lagre storskrald i kælderen, som mange af beboere gør (mest dem, 
der fraflytter). Det er så bestyrelsen, der skal bære tingene op ifm storskraldsweekend. Vi har 
faktisk ikke længere lyst til det, så fremover vil vi hyre rengøringsfirmaet til at lave det. Det 
koster (mange) penge og det kommer i alle til at betale via fællesudgifterne. Hvis I har brug 
for et ekstra kælderrum i en begrænset periode, så kontakt venligst bestyrelsen. Vi har nogle 
få kælderrum til rådighed netop til dette formål.  
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Farligt affald (dvs gammel maling mv.) skal ALTID selv afleveres på genbrugspladsen (der er 
ingen afhentningsordning pga strenge krav til lagring af farligt affald mv.)” 
 
Ejeren af Øresundsvej 60, 2. th. spurgte, om bestyrelsen var tilfreds med de tiltag, der var 
gjort for at hindre, at der ikke fremover ved store regnskyl kommer vand fra altanen. Hertil 
blev nævnt, at afløbet er blevet udvidet, så det kan tage mere vand. Endvidere er der 
midlertidigt opsat et plastikrør på nedløbsrøret, så vandet bliver ledt udenom altanen. 
 
Beretningen blev godkendt, som den blev forelagt.  
 
 
Ad dagsordenens pkt. 2 - forelæggelse af årsregnskab til godkendelse 
 
Lisbeth Bayer gennemgik årsrapporten for 2011. En ejer nævnte, at der på side 3 står ”til 
andelshaverne”, hvilket revisor bør få ændret. 
 
Årsrapporten blev godkendt, som den var forelagt.  
 
 
Ad dagsordenens pkt. 3 – budget 
 
Budgetforslaget for 2012 blev gennemgået. Der var budgetteret med, at bestyrelsen kunne 
anvende op til kr. 450.000,00 på nødvendig vedligeholdelse. Budgettet ender ud med et 
underskud på kr. 103.800,00, hvilket tilnærmelsesvis svarer til årets overskud for 2011. 
 
Budgettet blev godkendt, som det var forelagt.  
 
 
Ad dagsordenens pkt. 4 – indkomne forslag 
 
Forslag A 
 
Gerald Grüenauer, Øresundsvej 56, 2 tv. havde foreslået, at der opsættes flere cykelstativer i 
gården, eventuelt der hvor grillen står og foran bagtrappen ved Kastrupvej 1. Anslået udgift 
mellem ca. kr. 20.000,00 – kr. 40.000,00.  
 
Forslaget blev debatteret. Der blev blandt andet nævnt, at der var tale om ca. pladser til ca. 
20 cykler. Der blev spurgt, om der ikke kunne ske en cykeloprydning. Hertil blev nævnte, at 
dette sker en gang om året. Der blev nævnt, at man var velkommen til at komme med 
forslag. Cykelstativerne kunne eventuelt blive støbt ned i jorden. Der blev også opfordret til,, 
at der blev indhentet flere tilbud. 
 
Placeringen af cykelstativerne blev debatteret. Det blev blandt andet nævnt, at den store grill 
ikke længere bliver benyttet. Der blev også spurgt, om der eventuelt kunne komme 
overdækkede stativer. 
 
Forslaget blev godkendt, og bestyrelsen blev bemyndiget til at tage stilling til placering, type 
m.v.  
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Forslag B 
 
Leif Meldgaard Henriksen, Øresundsvej 60, 2 th. havde foreslået, at vedtægtsændringen fra 
2011 annulleres, så bestyrelsesmedlemmer ikke længere behøver at være bosiddende i 
ejendommen, men kun være medlem i ejerforeningen. 
 
Ved afstemning stemte 1 for og resten imod, hvorved forslaget var forkastet. 
 
Forslag C 
 
Helle Dittmann, Øresundsvej 56, 1 tv. havde foreslået, at foreningen overgår til den lille TV 
pakke. 
 
Helle Dittmann var ikke til stede. Gerald Grüenauer gennemgik forslaget.  
 
Forslaget blev debatteret. Der blev blandt andet foreslået, at foreningen får etableret et nyt 
kabelnet, så der frit kunne vælges programpakker og udbydere. Der var ligeledes usikkerhed 
om, hvilke kanalerne lejlighederne individuelt kunne tilkøbe, hvis foreningen overgik til 
grundpakken.  
 
Ved afstemning blev forslaget enstemmigt forkastet. 
 
Det blev besluttet, at der skulle arbejdes videre med at undersøge mulighederne for at 
etablere et nyt kabel-net, priser, programpakker m.v. Der blev nedsat følgende 
arbejdsgruppe: 
 
Mogens Valentin 
Steffen Østergaard 
Peter Kjærgaard. 
 
Hvis nogen har interesse i at være med i gruppen, kan de henvende sig til bestyrelsen. Når 
gruppen har forslag klar, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. 
 
Forslag D 
 
Hanne Kamp Eriksen, Øresundsvej 56, 2 th. havde foreslået, at det bliver muligt individuelt at 
etablere altaner på bagsiden af bygningen, dog med et nærmere fastsat firma og model. Alle 
omkostninger i forbindelse med altan afholdes af ejeren, så ejerforeningens fælleskasse ikke 
skal afholde nogen udgifter i forbindelse hermed. Hanne Kamp Eriksen orienterede om sit 
forslag og oplyste blandt andet, at det ville koste ca. kr. 100-120.000,00 pr. altan. 
 
Forslaget blev debatteret. 
 
Hanne Kamp Eriksen trak forslaget tilbage. 
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Forslag E 
 
Hanne Kamp Eriksen, Øresundsvej 56, 2 th. havde foreslået, at der blev nedsat en 
arbejdsgruppe, der laver en undersøgelse af, hvor mange der er interesseret og dernæst 
indhente forslag til en vedtagelse for muligheder, der må anvendes, hvis der overhovedet er 
nogen, der ønsker en altan. Hanne Kamp Eriksen og Vesselin Nedeltchev ville arbejde 
videre med at undersøge mulighederne. 
 
Forslag F 
 
Dette forslag bortfaldt, da forslag B blev forkastet. 
 
 
Ad dagsordenens pkt. 5 – valg til bestyrelsen 
 
På valg til bestyrelsen var formand Gerald Grüenauer, der ikke ønskede genvalg. 
Bestyrelsesmedlem Søren Iversen var villig til genvalg som bestyrelsesmedlem, og han blev 
genvalgt. Bestyrelsesmedlem Leon Eggertsen ønskede at udtræde af bestyrelsen. Som nyt 
bestyrelsesmedlem blev Ea Larsen valgt. Der var ingen, der umiddelbart ønskede at stille op 
som formand, men efter nogen debat indvilligede Mogens Vallentin i at stille op, og han blev 
valgt. 
 
Bestyrelsen består således herefter af: 
 
Formand: Mogens Vallentin  (2 år) 
Bestyrelsesmedlem: Eigil Mølvig Jensen  (1 år) 
Bestyrelsesmedlem: Ea Larsen  (2 år) 
Bestyrelsesmedlem: Søren Iversen  (2 år) 
 
 
Ad dagsordenens pkt. 6 – valg af suppleanter 
 
Som suppleant blev Jannik Patrick Jarnsborg valgt. 
 
 
Ad dagsordenens pkt. 7 - valg af revisor 
 
Revisionsfirmaet Christensen og Kjærulff blev genvalgt. 
 
 
Ad dagsordenens pkt. 8 – eventuelt 
 
En ejer forslog, at der blev lavet en genbrugsdag, hvor der kunne byttes ting, der ellers ville 
blive sat til storskrald. Flere syntes, det var en god ide, og ejeren var velkommen til at 
arrangere en sådan. 
 
En ejer oplyste, at han havde haft sat sedler på de ulovligt parkerede biler i gården, der ikke 
hører til i foreningen, og dette har hjulpet. 
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Der blev spurgt, om der ikke var en flaskecontainer i ejendommen. Hertil blev svaret, at det 
var der ikke.  
 
Herefter blev generalforsamlingen afsluttet. 
 
 
 
Som formand:  Som dirigent: 
 
 
 
   ______ 
Mogens Vallentin  Lisbeth Bayer 
 


