
E/F Lindevang 7EÆ 

Lindevangshusene 98, kld. 

2630 Taastrup 
 16.09.18 

 

Indkaldelse til E/F Lindevang 7EÆ’s ordinære generalforsamling 2018/19 
 

ONSDAG DEN 26. SEPTEMBER 2018, KL. 19.00 
 

på Borgerskolen, Skolevej 2-4 - lokale 304, 2630 Taastrup 

 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsens forslag: advokat Marianne Wittenkamp, Advokatfirmaet Enp Advokater. 
 

2. Godkendelse af 
 Årsberetning 2017/18 v/Hanne Marcussen 

 Årsregnskab for 2017/18 v/Jan Nielsen 

 Vedligeholdelsesplan 2018-2027 v/Jan Nielsen/Henrik Weiland 

 Budgetter for 2018/19 v/Jan Nielsen 
 

 

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
På valg: Jan Gade 96 1 tv (genopstiller ikke) 

Valg af yderligere 2 bestyrelsesmedlem for 2 år 
 

4. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
På valg: 1. suppleant Lisbet Steffensen (104 st. th) genopstiller ikke 

Evt. valg af 1. suppleant for 2 år. Kun aktuelt, hvis valg af 4.+5. bestyrelsesmedlem. 
 

5. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer 
Bestyrelsens forslag: Valget overlades til bestyrelsen  

 

6. Valg af revisor 
Registreret revisor Kim Hald Schütt, Optimal Revision på valg for 1 år (modtager gen-

valg) 
 

7. Indkomne forslag  
Ændring af husorden – tillæg til husordenen, regelsæt for internettets anvendelse. 
 

8. Eventuelt 
 

Generalforsamlingsmaterialet er tilgængeligt på foreningens hjemmeside www.lindevang7eae.dk 

under menupunktet ”Download”. 

 

Såfremt du/I ikke har adgang til Internettet, kan fysisk eksemplar bestilles via foreningens postkasse 

i opgang 98. 

 

Med venlig hilsen   

Bestyrelsen 

http://lindevang7eae.dk/default.asp?a=5&b=2


Ejerforeningen Lindevang 7EÆ 

Lindevangshusene 98, kld. 

2630 Taastrup 

ÅRSBERETNING 2017/2018 

 

- 1 -f 

Forord ................................................................................................................................................... 2 
Vedligeholdelse .................................................................................................................................... 2 

Rørbrud ............................................................................................................................................ 2 

Afspærringsventiler på loft .............................................................................................................. 2 
Varmecentral .................................................................................................................................... 3 
Ejendom, udeareal, og andet ............................................................................................................ 3 

Vedtægtsændringer .............................................................................................................................. 4 
Forhøjelse af sikkerhedsstillelse ...................................................................................................... 4 

Diverse sager ........................................................................................................................................ 5 
Faldstamme ...................................................................................................................................... 5 
Gulvafløb ......................................................................................................................................... 5 
Skimmelsvamp ................................................................................................................................. 6 

Skadedyr........................................................................................................................................... 6 
Affald ............................................................................................................................................... 8 

Projekter ............................................................................................................................................... 8 

Energimærkning ............................................................................................................................... 8 
Rørprojekt ........................................................................................................................................ 8 
Parkering og asfalt ........................................................................................................................... 9 
TV & Internet ................................................................................................................................. 10 

Fakta & Statistik................................................................................................................................. 11 
Administration ............................................................................................................................... 11 

Bestyrelsens kontaktinfo ................................................................................................................ 11 
50 års jubilæum .............................................................................................................................. 11 
Ejerskifte ........................................................................................................................................ 11 

Forbrug ........................................................................................................................................... 12 
Forbrugsregnskaber ........................................................................................................................ 12 

Restancer ........................................................................................................................................ 13 
Efterord .............................................................................................................................................. 13 

  



Ejerforeningen Lindevang 7EÆ 

Lindevangshusene 98, kld. 

2630 Taastrup 

ÅRSBERETNING 2017/2018 

 

- 2 -f 

Forord 
 

Kære medlemmer 

 

Det er nu tid til at kigge tilbage på året der gik. I året 2017/2018 har der været en række praktiske 

opgaver, som skulle ordnes, og vi har forsøgt at nævne de vigtigste nedenfor. 

Der har været gang i salget af lejligheder, hvilket har betydet, at ejerforeningen har fået 14 nye 

medlemmer. Velkommen til alle nye medlemmer. Vi håber, at I vil falde godt til i ejendommen og 

yde jeres bidrag til en velfungerende forening. 

Vedligeholdelse 

Rørbrud  

Der har i flere omgange været lukket for vandet pga. rørbrud.  

I år har der primært været problemer med en hovedrørsledning i kælderen 92-94. Når der er rørbrud 

oplever vi jævnligt, at en reparation medfører et afledt rørbrud på et tilstødende rør pga. rørenes ge-

nerelle tilstand.  

I år kunne vi også konstatere udsivende vand i et kælderrum. Vandet stammede fra et rørbrud i en 

overliggende lejlighed, hvor ejeren ikke var opmærksom på, at et utæt rør på badeværelset betød 

dryppende vand i kælderen. 

Alle medlemmer/beboere opfordres til at minimere skaders omfang og ikke bare lade stå til.  

Bestyrelsen minder desuden venligst om, at jf. ejerforeningens vedtægter §20 stk. 2f, at medlemmet 

ikke er berettiget til at inddække vandrør/eller faldstammer omfattet af ejerforeningens vedligehol-

delsespligt uden bestyrelsens forudgående skriftlige samtykke. Hvis dette er sket, er det for ejerens 

regning at synliggøre disse, såfremt udskiftning/reparation af de lodrette rør/faldstammer, er nød-

vendig. 

 

Afspærringsventiler på loft 

Ikke alle lejligheder har endnu monteret ballofixer til aflukning af vand i lejligheden.  

Ejendommens afspærringsventiler på loft og i kælder trænger i varierende grad til udskiftning. Det 

betyder, at det ikke i alle tilfælde er muligt at lukke for vandet i en enkelt streng, hvis behovet 

skulle opstå. En konsekvens er, at flere lejligheder risikerer at blive berørt af rørbrud. 
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Den foreløbige plan er at afvente et samlet rørprojekt i stedet for at bruge midler på at udskifte ven-

tilerne nu. Bestyrelsen vil dog løbende vurdere, om der skal udskiftes en eller flere i forbindelse 

med andet arbejde på området.  

Varmecentral 

Ejerforeningens varmecentral har været udfordret i år. 

Centralens funktion er kort fortalt, at opvarme brugsvand og radiatorvand ved hjælp af fjernvarme 

og returnere afkølet fjernvarme. Hvis vi returnerer fjernvarmevand, der er under 46 °C, opnår vi en 

bonus på kr. 6.488 pr. °C. Omvendt pålægges vi en strafafgift på kr. 6.488 pr. °C, hvis returvarmen 

er for høj. For året 2017 betalte vi en strafafgift på kr. 3.114. 

Ud over nogle mindre tekniske vanskeligheder i årets løb, har beboernes anvendelse af varmeanlæg-

get meget stor betydning for anlæggets evne til at afkøle fjernvarme.  

Den bedste afkøling opnår vi ved, at beboerne benytter alle lejlighedernes radiatorer til opvarmning 

i stedet for en enkelt eller 2. Ikke alene betyder det en bedre afkøling (bonus). Det betyder også, at 

varmeudgiften for de enkelte lejligheder, der følger denne anvisning, bliver mindre.  

Varmeanlægget i ejendommen og lejlighedernes varmekapacitet er dimensioneret til det antal radia-

torer, som ejendommen er født med. Vi oplever i stigende grad, at medlemmer vælger at nedtage 

radiatorer. Ud over, at der ikke er tilstrækkelig varmekapacitet tilbage i lejligheden, betyder denne 

”trend”, at fjernvarmen ikke kan nedkøles tilstrækkeligt. 

Fjernvarmeværket påtænker at sænke grænsetemperaturen yderligere i de kommende år, og det er 

en af årsagerne til, hvor vigtigt det er at have fokus på en lav returvarme. 

 

Ejendom, udeareal, og andet 

Vort vaskeri måtte have tilkald fra serviceteknikker 2 gange i løbet af året, pga. defekt møntind-

kast, udskiftning af lågepakning på vaskemaskine, og tørretumbler, som havde en defekt føler.  

 

Et løsrevet element fra et gelænder krævede svejsning fra et smedjefirma. 

 

Utilfredsstillende fugning af en udvendig fuge krævede en hel del korrespondance frem og tilbage 

med fugefirmaet. 9 måneder efter uacceptabelt-udført arbejde indvilligede fugefirmaet i at lave ar-

bejdet om og reducere den fremsendte regning. 
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Havetraktor, som blev hjemkøbt i 2016, var blevet leveret med en fabrikationsfejl, som efter ca.  1 

års brug medførte, at der smeltede et hul ved motorhjelmen. Leverandør accepterede skaden, 

selvom garantien på maskinen var udløbet. 

 

Legeplads, tørrestativ og pergola er blevet frisket op med maling, dueværn på gyngestativer, og 

ny balancebom.  

 

Cykeloprydning fandt sted i efteråret 2017. 10 cykler + anhænger blev afleveret til projekt Fønix.  

 

Et gammelt skilt (med Lindevangshusene 100-112) ved den sydlige parkeringsplads blev trykket 

skæv i forbindelse med opførelsen af Lindehaven. Entreprenøren har erstattet skilt og rettet nedkørt 

græsrabat op.  

Vedtægtsændringer 

Forhøjelse af sikkerhedsstillelse 

I løbet af året har der været lidt udfordringer for flere ejendomsmæglere i at sikre en korrekt tinglys-

ning af det forhøjede beløb. 

Vi gør opmærksom på, at vedtægtens §26 nu forudsætter tinglysning af en supplerende sikkerhed 

overfor ejerforeningen ved 1. ejerskifte, 1. låneomlægning og/eller 1. omprioritering. Den supple-

rende sikkerhed udgør kr. 250 pr. fordelingstal tillagt indeksreguleringen af den supplerende sikker-

hed + kr. 15.000 fra 1.1.2018 indtil 1. ejerskifte, 1. låneomlægning og/eller 1. omprioritering.  

Der er udarbejdet både en vejledning og et regneark, der kan hjælpe med beregning af størrelsen på 

sikkerheden. Disse dokumenter kan downloades fra vor hjemmeside. 

Da sælger typisk er ansvarlig for tinglysning af den supplerende sikkerhed, opfordrer vi til, at du 

ved salg insisterer på, at den nye hæftelse tinglyses iht. vore anvisninger så snart skødet er tinglyst 

og inden øvrige nye hæftelser tinglyses. Herved minimeres antallet af følgevirkninger ved uhen-

sigtsmæssig sagshåndtering hos mæglere og andre i den finansielle sektor. Alternativt kan mulighe-

den for tinglysning inden nyt skøde foreligger overvejes.  

Bestyrelsen gør opmærksom på, at såfremt det konstateres, at ejerforeningens sikkerhed ikke er lyst, 

som forudsat i vedtægten, vil der blive rejst krav mod ejeren af lejligheden if. tinglysning.dk om, at 

forholdet bringes i orden uden omkostninger for ejerforeningen, herunder til ejerforeningens om-

kostninger til advokat. 
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Diverse sager 

Faldstamme 

Sidste år har der været 2 tilfælde, hvor bestyrelsen måtte tilkalde spulevogn pga. opstigende kloak-

vand i kældre.  

I begge tilfælde blev det konstateret, at forstoppelsen skyldtes, at hygiejnebind, tamponer og lig-

nende var blevet skyllet ud i toilettet og havde skabt en prop. 

I det ene tilfælde endte sagen i en forsikringssag, da spildevand (fra køkken og toilet) løb ud på kæl-

dergulvet i vor varmecentral og ind i 3-4 kælderrum til stor gene for en række beboere, som måtte 

tømme deres kælderrum, og få disse rengjort for urin/afføring.  

Bestyrelsen opfordrer til at være varsom med, hvad du/ skylder ud i toilettet. Brug ikke toilettet til 

tamponer, hygiejnebind og lignende, da dette medfører en forstoppelse af faldstamme- og kloakled-

ninger. 

I ovennævnte tilfælde skete der også skade på personlige ejendele, som stod direkte på kældergul-

vene. Vor bygningsforsikring dækker ikke personlige genstande. Disse skal anmeldes til eget forsik-

ringsselskab.  

Bestyrelsen opfordrer derfor igen til, at man ikke har ting stående direkte på kældergulvet i sit kæl-

derrum, som ikke kan tåle vand.  

Gulvafløb 

Bestyrelsen får løbende info om tilstoppede gulvafløb på badeværelser. 

Vi gør opmærksom på, at jf. ejerforeningens vedtægter §20 stk. 2a, at medlemmet har vedligehol-

delse og renholdelse af afløbsrør ud til faldstammen. 

Et afløb fra badekar eller brusebad fyldes dagligt med både hår og sæberester. Et klassisk tegn på et 

begyndende tilstoppet afløb er en klukkende lyd fra afløbet, når vandet løber ud. 

Hører man det, bør man koge en kedel vand, og hælde i afløbet – det opløser hår- og sæberesterne. 

Det er en god ide, at gøre dette f.eks. hver gang man rengør badeværelset – så forebygger man til-

stoppede afløb. 

Husk aldrig at bruge afløbsrens, da det kan krystallisere i afløbet og blive til en solid masse, så aflø-

bet skal udskiftes. Har de kemiske midler ikke den ønskede effekt, og du skal have fat i kloakfolk, 
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er de ikke begejstrede for at skulle ”ned” i et rør, hvor der er stærkt ætsende væsker i. 

Skimmelsvamp 

Der har været flere henvendelser vedr. skimmelsvamp i løbet af året. 

Hver gang skal bestyrelsen undersøge og redegøre for, om det er huller i ejendommens klima-

skærm, der er årsag til skimmelsvampens tilstedeværelse. Det har ikke været tilfældet hidtil. 

I løbet af lidt over et års forløb har vi bl.a. fået henvendelse fra kommunen i to separate sager ved-

rørende den samme udlejede lejlighed, som undervejs i forløbet havde haft ejerskifte og lejerskifte. 

For at få et objektivt billede af situationen i lejligheden udlånte vi et måleapparat, der med jævne 

intervaller måler temperaturen og luftfugtigheden i lejligheden. Målingerne viste, at temperaturen 

og luftfugtigheden var høj det meste af tiden. Lejligheden har været beboet og under en form for re-

novering siden ejerforeningen senest blev kontaktet af kommunen om sagen i midten af februar 

2018. Det vides ikke, om kommunen har fulgt op på arbejdet. 

Vi opfordrer til, at man ikke tildækker lejlighedens udluftningskanaler i køkken og på badeværelset. 

Endvidere opfordrer vi til, at man følger eksperters anvisninger, hvis man vil undgå skimmelsvam-

peangreb – se bl.a. vor hjemmeside.  

Ejendommens bygningsforsikring dækker kun skimmelsvampeangreb i tilfælde af, at angrebet er 

opstået som følge af en dækningsberettiget skade. Bestyrelsen forsøger at undgå en sådan situation 

ved at foretage rettidige vedligeholdelsesarbejder og dermed bidrage til at skimmel ikke får gode 

betingelser. 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at ejeren af lejligheden som udgangspunkt skal afholde alle udgif-

ter forbundet med ekstern assistance til afdækning af problemårsager og -afhjælpning i forbindelse 

med skimmelsvamp.  

Skadedyr  

Mus 

Flere medlemmer med haver har rettet henvendelse til bestyrelsen om mus på terrassen.  

Bestyrelsen opfordrer til, at ejerne anskaffer sig musefælder for at afhjælpe problemet. Vi kan ikke 

anbefale, at der lægges gift ud, da fugle, katte og andre dyr også har adgang til dette. Der blev hen 

over sommeren konstateret flere døde fugle på vore fællesarealer, hvilket sandsynligvis skyldes ud-

lægning af gift.  

 

http://lindevang7eae.dk/default.asp?a=2&b=4
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Er der tale om rotter SKAL dette meldes til bestyrelsen, som vil foretage en anmeldelse til kommu-

nen.  

 

Fodring af dyr udendørs tiltrækker rotter, mus og andre vilde dyr, hvilket bestyrelsen finder uhen-

sigtsmæssigt. 

 

Faraomyrer 

Der blev konstateret faraomyrer i en enkelt opgang.  

Faraomyrer er svære at komme af med og lever kun indendørs, hvor fødevarer er let tilgængelige. 

De kan vandre igennem rørgennemføringer og elektriske installationer, da de ikke er ret store. 

 

Typisk får man myrer med, når man flytter fra et inficeret sted til et andet, men også fx kortvarige 

besøg i inficerede hjem kan være nok til at få dem med hjem. Vær derfor opmærksom på, hvad du 

”slæber” med hjem. 

 

Bestyrelsen kendte intet til den myreart. Efter at været i kontakt med flere skadedyrsbekæmpelses-

firmaer og have læst en række artikler om emnet, besluttede vi, at der skulle en effektiv koordineret 

indsats til mod disse dyr. 

Problemets omfang blev afdækket ved at spørge alle beboere i 2 naboopgange. Selvom vi i skri-

vende stund stadig afventer svar fra flere af disse, måtte vi konkludere, at problemet var begrænset 

til en enkelt opgang. Rentokil blev sat på sagen, og efter 6 besøg i hver lejlighed med 14 dages mel-

lemrum synes myrerne nu at være borte. 

 
Bestyrelsen har valgt at afholde denne udgift over driften, men vil ved enhver henvendelse om ska-

dedyr se på hvilken type skadedyr, der er tale om og vurdere, om det er noget, som den enkelte lej-

lighed selv skal betale for. 

 

Vi opfordrer til, at man straks retter henvendelse til bestyrelsen, hvis man identificerer skadedyr i 

sin lejlighed. Det kan begrænse problemets omfang og omkostningerne ved at få det løst betragte-

ligt. Denne sag løb op i over kr. 12.000 at få løst. 
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Affald 

Det er fortsat et problem med, at nogle beboere ikke kildesorterer deres affald og følger de anvis-

ninger, der er sat op i skurene. 

Store sække, papkasser, flamingo, tøj, dåser, flytteaffald hører IKKE til i dagrenovationscontainerne 

men skal i containerhuset, som kun ligger ca. 100 meter væk ud for nr. 114. Byggeaffald, som fx 

gips, beton, fliser o.a., skal køres til Vest-forbrændingen.  

Den manglende kildesortering medfører, at containerne bliver overfyldte, hvorefter bl.a. fugle og 

rotter får adgang.  Bemærk, at vor kapacitet til dagrenovation svarer til 60 liter pr. husstand pr. uge. 

Husk også at lukke din affaldspose. Containerne vaskes kun 1-2 gange om året. 

Gårdmanden skal bruge urimelig meget tid på affaldshåndtering, hvilket efter bestyrelsens opfat-

telse er en unødig merudgift, som fortsat vil blive søgt dækket ved opkrævning hos dem, der identi-

ficeres. 

Har du/I brug for hjælp til at tolke de opsatte anvisninger, er du altid velkommen til at kontakte 

gårdmanden. 

Projekter 

Energimærkning 

Ejerforeningen har i år fået fornyet sit energimærke. Det gælder de næste 10 år - indtil marts 2028. 

Mærket er opgraderet fra klasse D til klasse C. 

Rapporten er at finde på hjemmesiden under menupunktet download, generelle dokumenter.  

Rørprojekt 

Bestyrelsen har måttet konstatere, at det har været nødvendigt at bruge mange flere timer på første 

fase af projektet, end vi havde forventet. For at få tid til andre presserende opgaver, bl.a. asfalt og 

nyt netværk, har vi været nødt til at sætte projektet på hold indtil videre. 

 

I nogle af de samtaler/møder, som vi har haft med det rådgivende ingeniørfirma, har vi forsøgt at 

fastlægge, hvad en kommende generalforsamling skal præsenteres for. Det rådgivende ingeniør-

firma har ønsket, at vi selv fastlægger grænsedragningen mellem det fælles og det individuelle i 

projektet.  

For at skabe et overblik over de aktuelle forhold i de enkelte lejligheder, valgte bestyrelsen at sende 

http://lindevang7eae.dk/default.asp?a=3&b=2#13
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et spørgeskema ud til medlemmerne. 61,7% af medlemmerne fremsendte deres besvarelse. Planen 

er at bruge de modtagne svar i det videre arbejde, omkring grænsedragningen, da grænsedragningen 

efter vor vurdering er et anliggende for generalforsamlingen.   

Parkering og asfalt 

Asfalt 

Der har været afholdt møder med naboforeningerne vedr. vor fællesvej i løbet af året. Målet var at 

blive enige omfanget af arbejdet og fordeling af udgifterne. De 3 ejerforeningers ønsker er blevet 

samlet, og derefter har der været afholdt møder med asfaltfirmaet Colas for at få præciseret opgaven 

og få tilbud.  

 

Projektet er i skrivende stund planlagt til at blive udført i uge 37 men er medtaget i denne beretning, 

da vor del af projektet påtænkes finansieret af allerede hensatte midler til formålet samt overskud 

fra regnskabsåret 2017/2018. 

 

Nord - opgang 76 – 82 

Pga. fremskreden nedslidning overalt, er det aftalt, at der lægges et nyt slidlag på både fællesvejen 

og parkeringsarealerne fra indkørslen og hen til hellen med flaskecontaineren ved fodboldbanen. 

Inden asfaltering foretages, har vi valgt at få de sunkne brøndriste på vor matrikel udskiftet. 

 

De to tunger på vor matrikel ved opgang 80 og 82 krævede en del vedligeholdelse. I forbindelse 

med fastlæggelse af asfaltprojekts omfang er der søgt om tilladelse hos Høje Tåstrup Kommune og 

forespurgt, om muligheden for at inddrage disse tunger til parkeringspladser. Tilladelse er modta-

get. 

 

Syd – opgang 98 - 100 

Da nedslidningen af sydpladsen ikke er nær så fremskreden, er det planen, at der lægges nyt slidlag 

på hele indkørslen og på vejbanen til ca. halvvejs hen til 1. tunge ved opgang 100. Inden asfaltering 

foretages, har vi valgt at få de sunkne brøndriste på området udskiftet. 

 

På resten af pladsen hen til bommene ved naboforeningen 7EØ (Lindevangshusene 106) foretages 
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alene reparationer efter behov. 

 

Parkering 

Ved sidste ordinære generalforsamling fik bestyrelsen mandat til at gå videre med en parkeringsord-

ning på den sydlige parkeringsplads, såfremt det blev skønnet nødvendigt.  

Den sydlige parkeringsplads såvel som den nordlige har status som en privat fællesvej. Hvis vi øn-

sker at indføre en parkeringsordning, kræves det, at parkeringspladser på vor matrikel er logisk af-

grænsede fra naboforeningens. Desuden kræves en kommunal tilladelse. Vi har talt med hovedbe-

styrelsens medlemmer om en parkeringsordning, men de er på nuværende tidspunkt ikke interesse-

rede. 

 

For nuværende har bestyrelsen ikke brugt tid på kontakt til parkeringsfirmaer, da vi har skønnet det 

vigtigere at få etableret en konstruktiv dialog med naboforeningerne om at lave et nyt slidlag på vor 

fællesvej ved Lindevangshusene 76-82 (den nordlige del). 

 

TV & Internet  

YouSee er opsagt til udgangen af september 2018. Boxer TV’s gratiskanaler erstatter efter denne 

dato YouSee’s grundpakke i antennenetværket. Bemærk, at TV2 er en betalingskanal. Evt. tilkøb af 

tv-kanaler kan ske hos Boxer TV. Der vil blive opstillet en antenne på loftet til at nedtage en række 

at DR’s kanaler, samt visse nabolandes ukrypteret. Beboere kan frit vælge at supplere med et Bo-

xer-abonnement efter samme koncept som YouSee BlandSelv. Beboerne retter individuelt henven-

delse til Boxer, hvis de ønsker at supplere via dem. Alle opfordres til selv at undersøge priser for 

supplerende kanaler til eget behov på Boxer. Vi forventer, at antennen kan stilles under taget, men 

hvis signalet ikke er godt nok, vil der blive sat en antenne på taget. 

 

Ejerforeningen har indgået aftale med firmaet Novomatrix om etablering af et nyt netværk i forenin-

gens ejendomme – jf. generalforsamlingens vedtagelse af forslag 3 den 25. september 2017.  

Herefter vil det nye datanetværk, være en fællesinstallation i ejerforeningens bygninger. Udgangs-

punkt er en 300/300 Mb forbindelse pr. lejlighed tilsluttet fibernettet.  

Novomatrix varetager etableringen af Boxer TV i vort eksisterende antenneanlæg. Det er aftalt, at 
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begge dele kører 1. oktober 2018.  

Fakta & Statistik 

Administration 

Administrationen omkring foreningens regnskabsførelse varetages af Henrik Weiland 82 2th, idet 

alle udgifter attesteres af et bestyrelsesmedlem.  

Bestyrelsen varetager primært beboerkontakt, kommunikationen med leverandører o.a. eksterne 

parter samt den interne kommunikation i bestyrelsen. 

Bestyrelsens kontaktinfo 

Fremgår af foreningens hjemmeside og oplysninger i opgangene. 

Telefon kan benyttes i akutte tilfælde. Har man forespørgsler eller klager, bedes disse sendt pr. mail 

til foreningen. Bestyrelsen har en målsætning om at besvare henvendelser inden for ca. 5 hverdage. 

Vort bestyrelsesarbejde er på frivillig basis i fritiden. Dette er derfor en opfordring til medlemmerne 

om kun at bruge telefonopkald i vigtige og akutte tilfælde. 

50 års jubilæum 

I år 2018 er det 50 år siden, at den første etape af Lindevangshusene blev bygget. Vi har 4 beboere 

med 50 års jubilæum, og vi vil hermed gerne ønske jer tillykke.  

Ejerskifte 

Siden sidste generalforsamling har der været gang i salget af lejligheder. 

Det har betydet, at ejerforeningen har fået 14 nye medlemmer i regnskabsårets løb. Fordelingen er: 

 

Type lejlighed Antal ejerskifte 

1 værelses 1 

2 værelses 11 

3 værelses 2 

Antal ejerskifte totalt 14 
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Forbrug 

Fjernvarmevandet skal afkøles i ejendommen inden det returneres til varmeværket. Hvis returtem-

peraturen er under 46 °C opnår vi en bonus. Er den over 46 °C pålægges vi en strafafgift. 

Fjernvarmetal: 
År Gns. Retur 

°C 

2015 * 32,52 

2016 44,99 

2017 46,48 

*efter 2015 blev der indført en ny beregningsmetode fra HTF for returvarmen. 

Ejerforeningens faktiske forbrugstal for el, vand, og varme fordelt på året. 

 2015 2016 2017 

Elforbrug KwH    

76-82 11.082 8.964 8.556 

92-98 4.708 5.023 5.383 

100-104 3.717 3.434 3.242 

I alt 19.507 17.421 17.181 

Heraf vaskeri 7.417 6.788 6.431 

 

Vandforbrug m3    

Vand 4.414 4.441 4.503 

Heraf vaskeri 101 92 98 

 

Varmeforbrug MwH    

Varme 629.536 638.750 648.750 

Graddage 2.613 2.715 2.705 

 

Forbrugsregnskaber 

Forbrugsregnskaberne for 2017 blev udsendt i slutningen af marts 2018. 

2017 var et relativt varmt år, idet det var 13,08% varmere end et normal år. 

 

Vand 2017 

I nedenstående skema kan vandforbruget i kr. aflæses for de enkelte lejlighedstyper: 

 Mindste forbrug Gennemsnit Største forbrug 

1-værelses 347 1.418 4.346 

2-værelses 162 1.841 4.698 

3 værelses 334 2.292 5.274 

 

Det gøres opmærksom på, at m3 -prisen for vand er steget fra kr. 41,82 pr. m3 i 2017 til kr. 43,28 pr. 

m3 i 2018. En stigning på 3,49%. 
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Varme 2017 

I nedenstående skema kan varmeforbruget i kr. aflæses for de enkelte lejlighedstyper: 

 

 

Restancer 

Kontingentrestancer udgjorde pr. 30. juni 2018 kr. 0, hvilket er yderst positivt.  

 

Efterord 
Vi vil gerne fortsat arbejde for, at det er et rart sted at bo. Det forudsætter, at alle tager hensyn til 

hinanden.  

Der bliver brugt mange frivillige timer i foreningen, da vi kontinuerligt arbejder på, at holde udgif-

terne nede og sikre et behageligt og trygt miljø at bo og færdes i, samt bidrage til at bebyggelsen 

fortsat er velholdt og præsentabel. 

Årets aktiviteter har betydet, at vi i en periode har været nødsaget til at nedprioritere rørprojektet. 

Bestyrelsen ønsker at runde af årsberetningen af med at sige medlemmerne tak for året, der er gået, 

og tak til de medlemmer, som har hjulpet til i gennem året. 

 

  

 Mindste forbrug Gennemsnit Største forbrug 

1-værelses 2.246 4.316 8.692 

2-værelses 2.253 6.053 10.744 

3 værelses 3.724 7.657 13.208 
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Vedligeholdelsesplan 2018-27 Beløbstype

Bygningsdel Udgiftsbudget Drift - 

vedligehold

Opsparing Planlagt 

opsparing

Planlagt lån Afholdt 

udgift

 

Likviditetsbeh

ov 

01 - Løbende vedligehold

     01.01 - Tag (løbende)

          01.01.01 -Tagreparationer - 5 års sigt                    250.000        -250.000                       -   

          01.01.02 - Rensning tagrender - 10 års sigt                      15.000          -15.000                       -   

     01.02 - VVS (løbende)

          01.02.01 - Reparation og vedligeholdelse VVS - 5 års sigt                    250.000        -250.000                       -   

     01.03 - Varmeanlæg

          01.03.01 -Reparationer varmeanlæg - herunder udskiftning af ventiler - 10 års sigt                    150.000        -150.000                       -   

     01.04 - Kælder

          01.04.01 - Reparation og vedligeholdelse kælderarealer - 10 års sigt                    150.000        -150.000                       -   

     01.05 - El-installationer

          01.05.01 - LED-belysning kælder                      75.000          -75.000                       -   

          01.05.02 - Eftersyn el-installationer fællesarealer                      12.000          -12.000                       -   

     01.06 - Opgange

          01.06.01 - Service opgangsdøre, vinduer i opgange og kældre - efter behov - 10 års sigt                      70.000          -70.000                       -   

02 - Grundfond & hensættelser

     02.01 - Rør & faldstammer (Projektet under udarbejdelse)

          02.01.01 - Udskiftning af ejendommens rør og faldstammer                8.200.000   -62.335        8.137.665 

     02.02 - Fællesvej

          02.02.01 - Delvis fornyelse af asfaltbelægning og opretning af kantsten                    575.000              -             575.000 

     02.03 - Opgange

          02.03.01 - Maling af opgange og indgangsdøre indvendigt                    160.000           160.000 

          02.03.02 - Oppolering trapper                    125.000           125.000 

     02.04 - Vinduesfugning

          02.04.01 - Vinduesfugning                    500.000           500.000 

     02.05 - Kloakker, drænrør

          02.05.01 - Kloakker, drænrør                      75.000              75.000 

          02.05.02 - TV inspektion kloakker                      25.000              25.000 

     02.06 - Flisebelægning

          02.06.01 - Flisebelagt indkørsel til garage                      50.000              50.000 

     02.09 - Finansiering

          02.09.01 - Grundfond      -6.752.565     -2.748.000      -9.500.565 

          02.09.02 - Hensættelser (særlige formål)          -781.285          -781.285 

03 - Tagfond

     03.01 - Tag

          03.01.01 - Nyt tag - 5-10 års sigt                6.325.000        6.325.000 

     03.09 - Finansiering

          03.09.01 - Tagfond      -2.356.318     -1.963.000      -4.319.318 

          03.09.02 - Fælleslån        -1.600.000      -1.600.000 

04 - Netværk

     04.01 - Datanetværk

          04.01.01 - Etablering af datanetværk                    350.000         -318.815   -31.185                       -   

     04.02 - TV-netværk

          04.01.02 - Etablering af BoxerTV                      50.000           -45.545      -4.455                       -   

Likviditetsbehov              17.407.000        -972.000      -9.890.168     -5.075.360        -1.600.000   -97.975          -228.503 

E/F Lindevang 7EÆ - Vedligeholdelsesplan 2018 - 2027



Indtægter

Fællesudgifter 4 mdr. kr. 5,26 pr. fordelingstal pr.md. 208.675

Fællesudgifter 8,00 mdr. kr. 5,32 pr. fordelingstal pr. md. (ændret m/kr. 0,00 før indexreg. på 1,18%) 422.110

Leje kælderrum 36.500

Andre indtægter 32.000

Renteindtægter -5.000 694.285

Udgifter

Lønudgifter -332.500

Løn inkl pension gårdmand 285.000

Løn regnskabsførelse 66.000

Ekstraordinær hjælp til bestyrelsen 36.000

Lønsumsafgift 22.000

ATP + sociale bidrag 4.000

Fordeling til andre delregnskaber -82.000

Arbejdstøj 1.500

Vedligeholdelsesarbejder -81.500

VVS (løbende arbejder) 46.500

Bygningsvedligeholdelse 20.000

Udendørs vedligeholdelse 15.000

Løbende drift -186.000

Dagrenovation 24.000

Forsikringer 120.000

El 19.000

Drift maskiner 15.000

Diverse vedligeholdelse 8.000

Nyanskaffelser -20.000

Småanskaffelser 20.000

Ekstern hjælp -45.000

Revision 25.000

Advokat 5.000

PBS 15.000

Administration -29.600

Bestyrelsesmøder, julefrokost, generalforsamling m.v. 12.000

Mobiltelefon,medietilskud, gaver 12.000

Kontorartikler/porto/gebyrer 5.000

Internet 600

Diverse -5.000

Diverse udgifter 5.000

Budgetterede udgifter i alt -699.600     

Budgetteret resultat -5.315         

Planlagte projektudgifter (ekstraordinære) -1.050.000  

Fællesveje (Finansieres af hensatte midler til særlige formål) 250.000

Datanetværk og BoxerTV (Selvfinansierende over 5-6 år) 400.000

Rørprojekt (Finansieres v/træk på hensattemidler til særlige formål og grundfond) 400.000

E/F Lindevang 7EÆ

DRIFTSBUDGET 2018/19



Planlagt anvendelse af hensatte forpligtelser i året

Primo 18/19 Planlagt anvendt 

18/19

Anvendes til Ultimo 

18/19

Hensat til VVS 25.000 25.000 Buffer v/underbudgettering 0

Hensat til parkeringsplads 250.000 250.000 Nord- og sydplads 0

Hensat til maling af opgange 100.000 afventer behov/GF-

beslutning
100.000

Hensat til bygningsvedligeholdelse 43.000 10.000 Tagrep./tagrende 33.000

Hensat til ekstern rådgivning/projektering 337.665 337.665 Rørprojekt 0

Hensat til B-oplæg til vandrør 15.000 15.000 Rørprojekt 0

Hensat til nyanskaffelser 7.000 7.000 Værktøj,redskaber o.lign. 0

Hensat til tagreparation 3.620 3.620 Tagrep. 0

I alt 781.285 648.285 133.000

Planlagt træk på hensættelser svarende til 5,45                 kr. pr. fordelingstal pr. md.



I alt

Primo saldo 6.704.729

Indtægter: 

Driftsresultat 2017/18 47.836

Grundfondsbidrag 4 mdr. á kr. 2,11 83.708

Grundfondsbidrag  8 mdr.  á kr. 2,13 169.003 252.711

Udgifter:

Projekt vandrør - se projektbudget 0

Ultimo Saldo 7.005.276

Primo saldo 2.356.318

Indtægter: 

Tagfondsbidrag  4 mdr. á kr. 3,17 125.760

Tagfondsbidrag  8 mdr.  á kr. 3,21 254.694 380.454

Ultimo Saldo 2.736.772

Fondsbudgetter 2018-19

Budget Tagfond 2018-19

Budget Grundfond 2018-19



antal mdr pris sum i alt

Primo -                      

Indtægter

Driftsindtægt

jan 2018 - okt 2018 (drift) 99 10 20,34     20.137

nov 2018 - juni 2019 (drift) 99 8 102,00   80.784 100.921

Anden indtægt

Afdrag - etableringsudgift 99 18 60,00     106.920

Udgifter

Driftsudgifter

Kollektivt internet 99 9 69,00     61.479

Serviceaftale - TV 99 9 20,00     17.820

Administration 99 18 10,00     17.820

Elektricitet 99 9 3,00       2.673 -99.792

Éngangsudgift

Etableringsudgift (anslået) -395.000

Ultimo -286.951

Forslag til månedligt Netværksbidrag pr. 1.11.2018 kr. 162,00     

Forslag til finansiering af etableringsudgift Saldo

Etableringsudgift (anslået) -395.000 -395.000

Afdrag 2018-19 99 18 60 106.920 -288.080

Afdrag 2019-20 99 12 60 71.280 -216.800

Afdrag 2020-21 99 12 60 71.280 -145.520

Afdrag 2021-22 99 12 60 71.280 -74.240

Afdrag 2022-23 99 12 60 71.280 -2.960

Saldo pr. 30.6.2023 66 -2.960

Budget - Netværk 1.1.2018 - 30.6.2019 

(bemærk forlænget periode)



Opsummering af de af bestyrelsen foreslåede takstændringer:

Årets indexregulering 1,18% (nettoprisindex-udviklingen jun-jun)

Fællesbidrag: øges fra kr.5,26 pr. fordelingstal pr md. til kr. 5,32 pr. fordelingstal pr md.

Grundfondsbidrag: øges fra kr. 2,11 pr. fordelingstal pr. md. til kr.  2,13 pr. fordelingstal pr md. 

Tagfondsbidrag:  øges fra kr. 3,17 pr. fordelingstal pr. md. til kr.  3,21 pr. fordelingstal pr md. 

TV-bidrag sænkes fra kr. 128,77 pr. md. til kr. 0 pr. md.

Netværksbidrag øges fra kr. 80,34 pr. md. til kr. 162 pr. md.

CopyDan til grundpakke: faslægges pr. 1.1.2019. Nuværende bidrag kr. 44,09 pr. md. Forventes at være kr. 25 pr. md. pr. 1.1.2019

Storskraldfondsbidrag: fastlægges pr. 1.1.2019. Nuværende bidrag kr. 126 pr. md.

Samlet konsekvens pr. lejlighedstype ift. 2017/18 v/vedtagelse af fremlagt budget 

Fordelingstal pr md pr 12 mdr. Værelser

71 -38,59 kr. -463,08 kr. 1

101 -34,99 kr. -419,88 kr. 2

106 -34,39 kr. -412,68 kr. 2

126 -31,99 kr. -383,88 kr. 3

127 -31,87 kr. -382,44 kr. 3

130 -31,51 kr. -378,12 kr. 3

Udgifter til fællesydelser (ekskl. vand/varme o.a.) pr. 1.11.2018 pr. lejlighedstype

Ny sats 71 101 106 126 127 130

Fællesbidrag (efter fordelingstal) 5,32 kr. 377,72 kr. 537,32 kr. 563,92 kr. 670,32 kr. 675,64 kr. 691,60 kr.

Grundfond (efter fordelingstal) 2,13 kr. 151,23 kr. 215,13 kr. 225,78 kr. 268,38 kr. 270,51 kr. 276,90 kr.

Tagfond (efter fordelingstal) 3,21 kr. 227,91 kr. 324,21 kr. 340,26 kr. 404,46 kr. 407,67 kr. 417,30 kr.

Netværk 162,00 kr. 162,00 kr. 162,00 kr. 162,00 kr. 162,00 kr. 162,00 kr. 162,00 kr.

Storskraldfond (enhedspris pr. 1.11.18) 126,00 kr. 126,00 kr. 126,00 kr. 126,00 kr. 126,00 kr. 126,00 kr. 126,00 kr.
Nye fællesydelser pr. lejlighedstype 

ekskl. vand,varme, leje kælderrum, 

copydan o.a. 1.044,86 kr. 1.364,66 kr. 1.417,96 kr. 1.631,16 kr. 1.641,82 kr. 1.673,80 kr.



Primo saldo 3.000

Indtægter:

Vaskeindtægter 38.000

Udgifter

Elektricitet -17.000

Vand -5.000

Service, reparationer o.a. -5.000

Renholdelse, administration o.a. -5.000

Bankgebyrer -300 -32.300

Ultimo saldo 8.700

Priser for brug af vaskeriet foreslås således:

Vasketur 20 kr. pr. vask

Tørretumbler 1 kr. pr. 2 min. 

Budget Vaskeri (Hvile-i-sig-selv)



Indtægter

AC-bidrag 01.01.2018 - 30.04.2018 211.840

AC-bidrag 01.05.2018 - 31.12.2018 450.880 662.720

Udgifter

HTF 1.1. - 31.08.2018 (faktisk) 312.009

HTF 01.08.2018 -31.12.2018 188.000

varmeregnskab Minol 17.000

15% af lønudgift 2018 55.000

service + reparationer 30.000

el 4.000

energimærke (årets afskrivning) 2.500 -608.509

Ultimosaldo 54.211

Varmeregnskab 2018 (Hvile-i-sig-selv)



E/F Lindevang 7EÆ regelsæt for internettets anvendelse 
 

 
1. Som vedtaget på generalforsamlingen i 2017, har E/F Lindevang 7EÆ etab-

leret et moderne fremtidssikkert internetanlæg. I kældrene er der opsat tre 
krydsfelter, hvor det elektroniske fordelerudstyr er placeret. Herfra er der 

fremført ledninger til de enkelte lejligheder, hvor internetudtaget er place-
ret. I anlægget er der indskudt en firewall til at forhindre, at skadelige vira 

kan nå ens eget elektroniske udstyr. 

 

2. Anlægget har en ydelse, som udover almindelig internettrafik, også gør det 

i stand til at formidle TV signaler i HD kvalitet. F.eks. Netflix og TV2 play 
m.m. 

 

3. Vælger man at tilslutte udstyr til internetudtaget, som forstyrrer signalmod-

tagelsen hos de omkringboende, risikerer man at blive koblet af anlægget. 
Ligeledes, hvis man tilslutter defekt udstyr, som beskadiger det elektroniske 

udstyr i kælderen, vil det være ansvarspådragende. 

 

4. Internetanlægget må udelukkende anvendes til formål som er i overens-
stemmelse med den dansk lovgivning på området. I modsat fald vil abon-

nenten blive koblet af anlægget. 

 

5. For de leverede ydelser betales en fast månedlig afgift, der opkræves sam-

men med fællesomkostningerne. Afgiften fastsættes af bestyrelsen og god-
kendes af generalforsamlingen. Afgiften er ens for alle lejligheder og kan 

ikke fravælges. 

 

6. Uregelmæssigheder i form af skader på anlægget eller fejlfunktion, skal 
straks anmeldes til lindevang7eae@gmail.com, som herefter vil tage kon-

takt til det firma, hvormed der er indgået en serviceaftale. 

 

 
Appendix til husordenen 




