
Referat af møde den 22.5.2018 hos HG adm. Sanderumvej 16 B, 5250 Odense SV 

Til stede: 
 Claus Groth Christoffersen( administrator), Søren Havlit(byggesagkyndig)  ,Susan Viegård( 
formand for bestyrelsen) og Eva Andersen(bestyrelsesmedlem) . 

 
Vedrørende altanerne i Ejerforeningen Falen 6-14  havde Søren Havlit indhentet og fremlagde 
tilbud omfattende istandsættelse af de 4 store altaner på i alt 100.000 kr inklusive moms. 
Desuden var indhentet tilbud på istandsættelse af en lille altan på i alt 10.000 kr inklusive 

moms. 
Som tidligere accepteret af bestyrelsen foreligger endvidere tilbuddet fra ingeniør vedrørende 
altanundersøgelsen på 25.000 kr inklusive moms. 
 

Bestyrelsen har tidligere accepteret tilbuddet på 40.000 kr til undersøgelse af en stor og en 
lille altan. Dette beløb fragår i de 100.000 kr, 
Det samlede beløb for totalrenovation af 4 store altaner inklusive de forberedende 
undersøgelser er således 100.000 kr. Hertil skal lægges  udgiften til renovation af den lille 

altan , som har været udtaget til undersøgelse og ingeniør rapporten på 25.000 kr inklusive 
moms. Ialt 135.000 kr. 

 

Søren Havlit havde ved besigtigelse af de små altaner nede fra sammen med mureren fundet 
omkring 20 af de i alt 45 små altaner som istandsættelseskrævende. En nærmere besigtigelse 

af de små altaner ( overfladen af betondækket) kan vise behov for at istandsætte flere af 

altanerne. 

Ved ovenfor beskrevne istandsættelse ,-som kan betegnes som en gennemgribende 

renovering,- vil altanernes forventede levetid vurderes til 20 år eller mere. 

En istandsættelse af 20 små altaner vil ifølge Søren Havlit beløbe sig til omkring 200.000 kr 

inklusive moms og vil kunne vente til 2019. 

 

Med henvisning til ingeniørrapporten anbefaler Søren Havlit, at altanerne løbende 

vedligeholdes og hvert 2. år tilses og opståede skader repareres. 
 
Når bestyrelsen har godkendt de fremsendte tilbud, vil Søren Havlit vende tilbage med 

tidsplan for arbejdets udførelse , hvorefter administrator vil udsende information om denne 

til de berørte ejere. 
Søren Havlit vil undersøge, om reparation af betondækket over indgangsdørene kan blive 
omfattet af murerens tilbud på de 110.000 kr. 
 
Vi aftalte , at administrator vil udarbejde forslag til informationsskrivelse til ejerne 

vedrørende den besluttede altanrenovering og baggrunden herfor :ingeniørrapporter har i 
2010, 2014 og nu igen 2018 gjort opmærksom på et presserende behov for istandsættelse af 
altanerne. Ligeledes fremgår af vedligeholdelsesplanen fra OBH gruppen, at altanerne er akut 
vedligeholdelseskrævende. 

 

Vi aftalte, at  
-Eva laver referat fra dagens møde og fremsender dette sammen med de 2 indhentede tilbud 
til alle bestyrelsesmedlemmerne. 

-Søren Havlit vil fremsende murerens tilbud på mail til Claus, Susan og Eva . 



Efter bestyrelsens godkendelse vil Søren Havlit koordinere arbejdsgangen med 
håndværkerne inkl. tidsplan og  i fællesskab med Claus orientere ejerne af de berørte altaner. 
-Claus vil kigge på budgettet og vurdere, om den kommende udgift til renovering af altanerne 
i 2018 vil kunne betales inden for Ejerforeningens løbende budget uden behov for at hæve 

ejerforeningsbidraget og give et bud på, hvordan financieringen af altanrenoveringen i 2019 
ser ud budgetmæssigt. 
-Claus vil bede Søren Havlit om at opgøre sit hidtidige og anslå sit fremtidige honorar som 
byggesagkyndig i forhold til altanrenoveringen i 2018 og 2019. 

-Claus vil i samarbejde med revisor afklare, om regnskabet kan være klar , således at næste 
generalforsamling kan afholdes 3.9.3018. 
Susan og Eva vil gerne oplyse ejerne om datoen for generalforsamlingen så snart som muligt. 
 

Endvidere: 
-Claus vil rundsende skrivelse til alle ejere vedrørende mærkning af vaskemaskiner i 
kælderen med lejlighedsnummer. I samme skrivelse vil administrator efterlyse IT kyndig til at 
bistå bestyrelsen med administration af  Ejerforeningens hjemmeside. 

 
Referent Eva. 

 

NB: 
I referat fra generalforsamling 26.9.2017 står vedrørende altanerne: 

Det er bestyrelsens 1. prioritet at få fastslået altanernes levetid mhp om der skal ske udskiftning  

nu , eller det er muligt ved reparation at forlænge levetiden. 


