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Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen den 7. marts 2018

Elforbrug

Lige efter generalforsamlingen sidste år fik vi installeret de nye LED-lamper i
trappeopgangene. Udgiften blev på 86.296 kr., som vi tog af grundfonden.

I løbet af efteråret fik vi (ligesom alle beboerne) udskiftet el-målerne, således at vi nu
kan aflæse elforbruget dagligt.

Vi har selvfølgelig været spændt på, om vi kunne se en effekt på elforbruget af
udskiftningen til de nye LED-lamper, men det er lidt for tidligt at udtale sig med
sikkerhed herom endnu.

Tagbrønde

I sommeren 2017 fik vi udskiftet 3 sandfangs brønde. En udgift på 53.359 kr.
Vi har således fået udskiftet alle tagbrønde, idet de første tre blev udskiftet i 2016.

Energimærke

Vi har fået fornyet vores energimærke i juni 2017, så dette gælder nu til 16. juni
2024. Energimærket kan findes på vores hjemmeside www.vallensbaekhus.dk.

Emhætter og ventilatorer

Vi har i nogen opgange været generet af madlugt i lejlighederne – det kan skyldes, at
der er nogen, der har installeret emhætter, som er tilsluttet udluftningskanalen i
lejligheden.

Der kan også være nogen, der har installeret en ventilator på udsugningen i
badeværelset.

DET ER IKKE TILLADT AT TILSLUTTE EMHÆTTER ELLER VENTILATORER TIL
UDSUGNINGEN I LEJLIGHEDERNE, DA VENTILATIONEN I UDSUGNINGEN
BLIVER ØDELAGT AF DET.

Byggeriet i Amalieparken

Vi har været en del generet af plast og andet affald, der er føget over hegnet til os. Vi
har været i kontakt med såvel byggepladskontoret i Amalieparken som MT Højgaard
om sagen. De har været her og rydde op, men er ikke helt færdige, så vi følger
sagen nøje.

Fuglefodring

Det er dejligt med fugle, og der har været nogen, der fodrer de vilde fugle. Desværre
er der en bagside heraf, idet rotterne også gerne spiser fuglefoder. Fuglene kan også
godt svine en del, når de flyver til og fra fodringspladsen.

DERFOR OPFORDRER VI KRAFTIGT TIL AT MAN LADER VÆRE MED AT
FODRE FUGLE – de vilde fugle må leve af, hvad de selv kan finde i naturen.
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Parkering

Vi har ingen afstribning af parkeringsbåse på vores parkeringsplads. Det gør, at der
nogen gange kun kan holde fire biler, hvor der ellers er plads til seks biler.

Bestyrelsen har derfor et forslag om afstribning af parkeringspladsen med på denne
generalforsamling.

Affald

Vi har rigtig mange sorteringer af affald, og senest har vi i juli 2017 fået to nye
comtainere – én til småt elektronik og én til TV og skærme. De står på
parkeringspladsen ud for nr. 82.

I løbet af april i år får vi yderligere to slags containere, nemlig en til bioaffald og en til
plast. Dette orienterer vi yderligere om på generalforsamlingen.

Nye alarmer i elevatorerne

I den sidste uge af januar 2018 fik vi sat nye alarmer op i elevatorerne, idet alarmen i
to af elevatorerne var gået i stykker.

Skraldelifte

I løbet af marts måned vil vores skralde lifte blive udskiftet, idet den ene var gået i
stykker, så den skulle udskiftes. Vi valgte derfor at udskifte begge på en gang.

19. februar 2018
Bestyrelsen


