
Bestyrelsens beretning 2017 
 
 
Fremtidsscenarier 

Vores ejendom vil altid have behov for løbende renovering, og det har stået meget klart for bestyrelsen, at 

de forslag som den vejledende vedligeholdelsesplan udpeger indenfor 5, 10 og 20 år har brug for en 

overordnet økonomisk prioritering.  

Bestyrelsen har arbejdet, og vil efter det kommende GF fortsat arbejde med forskellige scenarier. 

I løbet af 2018 er målsætningen at have gennemarbejdet vedligeholdelsesprojekter, som bestyrelsen vil 

sætte til afstemning. 

 
Valuarvurdering, Andelskrone 

Foreningens private valuarvurdering blev i efteråret justeret fra 118 mill. (16.000 kr./kvm) til 160 mill. kr. 

(21.742 kr./kvm). Bestyrelsen har i årsbudgettet valgt at foreslå en 50/50 fordeling af værdiforøgelsen til 

henholdsvis beboere og forening. 

 
Årets planlagte opgaver og budget 

Bestyrelsen blev i foråret opmærksom på at der var en afvigelse mellem, det i efteråret 2016 igangsatte 

kælderprojekts faktiske udgift og projektets budgetpost på årets budget. Kælderprojektet indbefattede 

renovering og isolering af lofterne, samt en stor del nødvendige vedligeholdelsesarbejder, herunder 

renovering af kældervægge og terrændæk, som fordelagtigt blev udført samtidigt. 

Kælderprojektet blev først afsluttet i 2017, og har derfor belastet budgettet for 2017. Bestyrelsen mente 

derfor at det ikke var forsvarligt at igangsætte det budgetterede fortrappe projekt, da årets budgettet 

dermed var sårbart og kunne overskrides. Årets resultat endte dog ganske positivt. 

I 2018 har bestyrelsen budgetteret med forskellige renoveringsarbejder - fx for trinflader på alle 11 

fortrapper samt renoveringer af de resterende 5 bagtrapper. 

 
Ønske om udtrædelse af fortovsordning 

Bestyrelsen indgav begæring om udtrædelse af den kommunale fortovsordning og afventer afgørelse i en 

fælles klagesag mod Københavns Kommune. Foreningen er i dag pålagt at betale Københavns Kommune 

78.000 kr. årligt for renhold af fortov.  

Ud over at kommunen ikke har sendt opgaven i udbud som det skal, men har nøjes med at give opgaven til 

enkelt rådgiver uden konkurrence, så er det et meget dårligt stykke arbejde der udføres. Vi ser hellere at vi 

kan få et bedre resultat på anden vis, og billigere hvis muligt.  

 
Kælderrum 

Der har i årets løb været et stadigt øget ønske fra beboere om mulighed for kælderrum. Bestyrelsen har i 

årets løb brugt en del tid på at få overblik over alle foreningens fælles loft- og kælderrum.  

Bestyrelsen arbejder videre med en plan for flere kælderrum 



 
Ekstern venteliste 

Foreningens ventelister blev i 2017 lagt ind i Administrationshusets (navneskifte til Cobblestone) nye 

system med mere automatiseret administration af ventelister. Overføring og opdateringen af de opskrevne 

på den eksterne venteliste betød at der var frafald fra en del inaktive på ventelisten og at der kun var 30 

personer opskrevet på listen. Bestyrelsen igangsatte derfor i efteråret et tiltag, hvor andelshaverne iht. 

vedtægterne kunne indstille en person til opskrivning på ventelisten.  

 
Forsikringer 

Foreningen modtag gennem forsikringsmægleren Willis lige inden jul et forhøjet tilbud på vores 

ejendomsforsikring på 145.000 kr - en prisforøgelse på over 50%. Det stillede bestyrelsen i en kritisk 

situation hvor det næsten så ud til at vi kunne blive nødsaget til at acceptere tilbuddet for at sikre at vi ikke 

stod helt uden forsikring. Bestyrelsen fik dog i sidste time indhentet nye tilbud og sikrede dermed en ny 

aftale hos konkurrenten meget tæt på vores nuværende forsikringsaftale.  
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