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Beretning for foreningsåret 2OLO| 20tl
Vi villegernehavekunnetbydejer
af foreningen!
til nye medlemmer
Velkommen
(som
vi
ikkehar haftoverskud
til at lave)
nogetfør via beboerbladet
velkommen
Vi håber,at denne
om, hvadder skeri bebyggelsen.
sammenmedinformation
giverallemedlemmer
et indtrykaf, hvadder er sketsidensidste
beretning
genera
lforsa
mling.
daekkerperiodensidensidstegeneralforsamling,og spænderderfor
Beretningen
1.juni2010- 31.maj2011og den
bsperioder:
overto regnska
somsædvanlig
påbegyndte
periode:1.juni2011- 31'maj2012.
nuværende

DRIFT
BEBYGGELSENS
Ressourceforbrug:Vand, EI og Fiernvarme.
vand,elektricitetog
brugesder følgenderessourcer:
I voresbebyggelse
af
disse
ressourcer,
og på vores
fjernvarme.Vi registrererhver bloksforbrug
kanmanhveftkvattalse, hvormegetvi i
Hjemmeside
www.dommervaenqet,dk
i
og
i
koner o^gører- af disseressourcer
mængder,
i
fysiske
alt har brugtperiode
år. Ud overde naevnteressourcer
foregående
forholdtil dentilsvarende
forbrugetaf varmtvand.
opgøres
endvidere
Derer storforskelmellemde enkelteblokkesforbrug,somvi overvåger
månedlig
medhenblikpå at gribeind,såfremtder skeren uheldig/uforklarlig
udviklingi en bloksressourceforbrug.
hvorimod
betalerfor vandog elektricitetvia fællesbidraget,
Ejerforeningen
af
varmt
individuelt,
vand
betales
og
opvarmning
til
varme
fjernva
rmeforbruget
somde enkeltebeboere
målerstreger"
beregnetbl.a.efterantalletaf "radiatorhar brugt,og ud fra det samledefjernvarmeforbrugi den enkelteblok.Der kan
af, om den
væreforskelpå prisenpr. enhedfor varmeog varmtvandafhængigt
på
blokmanbor'i,skalbetalestrafellerfår bonussomfølgeaf temperaturen
returvandettil fjernvarmeselskabet.
P-pladser
i forbindelseme-dsvingetved
Der er etableretyderligerefem parkeringspladser
blok4 og 6, Vi har konltateret,at det til en vis gradhar hjulpetpå problemet
flere
parkeringer,
harikkeplanerom at etablere
og Bestyrelsen
medhensynsløse
parkeringspladser,
da det er voresopfattelseer der er nok i bebyggelsen.
ved Blok6 var der afsat70'000
vedg-aragen
af de tre P-pladser
Til anlæggelsen
hvilketbyggedepå et konkrettilbudvi havdefået.
kr. på diiftsbudgettet,
og den
Imidlertidvistedet sig,at denjord, derskullekøresvæk,var forurenet,
på
samlede
udoiftblevderfor 77,586kr.
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Vaskerierne
(bl.a.fordi der ikkeer
Selvom vi ikke har særskiltregnskabfor vaskerierne
- det betalesaf "denstore
særskiltafregningfor vandog el i vaskerierne
virker
kasse"),kanvi sige,at de kørerfint og bliverflittigtbrugt.Økonomien
på,
har
efterhånden
sund,menvi skalhuske at maskinerne
derforumiddelbart
og udskiftninger
kommerfør eller
opnåeten anseligalder,og reparationer
tilstand
i det kommendeår at få maskinernes
senere.DerforagterBestyrelsen
medMiele.
undersøgt
og eventueltindgåen vedligeholdelsesaftale
af brugtevaskekortog opfyldningaf dem
Det praktiskearbejdemed indsamling
tagersigaf.
at SiggaJoensen
er vi så heldige,
Garager
medudlejning
af garager,og det gårfint.
administrationen
Lejkonharovertaget
foreningenet
Nogleenkeltegaragerer ikke lejet ud, og det giversl"lvfølg^elig
på
at
idet
fremtid
nå
op
100o/o
udlejning'
Menvi regnermedi nær
"indtægtstab".
at Anlægsgaftnerne
frigørnogle
sommedfører,
vi harsat gangi en omrokering,
garager,idlt de flyttertil blok12, hvorder i de sidstemangeår altidharværet
sørgervi for, at alleblokkefår en
ledigegarager.I sammeforbindelse
knallertgarage
- det har Blok4 og 14 hidtilværetsnydtfor.
Kælderrum
mlinghar vi gennemførten differencieret
Somvedtagetpå forrigegeneralfor^sa
og vi har nu en 100o/o
Allelejemåler blevetregistreret
lejeaf kælderrummene.
af kælderrummene.
udlejning
SERVICE
OG RENHOLDELSE
Anlægsgartnerne
styresforholdsvis
stramt,
arbejdemedserviceog renholdelse
Anlægsgartnernes
hvilkeopgaver,der skaludføres
idetvoreskontraktmed dem specificerer
Grønt
hvornår,og hvormangetimer,der må brugesnidem. Bestyrelsen,
glide,
at
få
tingene
bl.a.ved
om
til at
samarbejder
Udvalgog Anlægsgartnerne
i forholdtil de
og ekstraopgaver
hvor der "evalueres",
fastekvartalsmøder,
planlagte
diskuteres.
Endelaf denfællesindsatsi åretsløbhardrejetsigom at sikre,at
ikke kommer-tilat udførefor mangeopgaverudenfor
Anlægsgartnerne
somikkeer en delaf
kontråklen,
ellerat brugetid på opgaverog henvendelser,
var det megetglædeligt,at Lejerrepræsentationen
det aftalte.I den forbindelse
med
af, hvordanlejerneskalforholdesig iforbindelse
tog initiativtil en afklaring
en
den
opfattelse,
at
lejere
har
skaderog mangler- dervar nogle,der havde
specielret til at få udføft"vicevaertopgaver".
kanogsåfindesblandtejerne,og Bestyrelsen
Lignende"luksus-forventninger"
diverseprivate
om at eliminere
samarbejder
medAnlægsgaftnerne
kontraktfastsattearbejdeekstraopgaver
og forstyrrelseriAnlægsgartnernes
- ikkemed
har en kontraktmedforeningen,dvs. Bestyrelsen
Anlægsgartnerne
!
154individuelle
beboere
2
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på at sikre,at de
SammenmedAnlægsgaftnerne
arbejderBestyrelsen
regninger,
foreningen
betaler,
også
vedrører
udgifter,
som er foreningens.
^som
Det er jo sådan,
at foreningenejer fællesinsta
llationerne,mensdenenkelte
lejligheds-ejer
ejer installationerne
indei lejligheden.
Deter således
ikke
meningen,
at foreningen
skalbetaleudgiftertil f.eks.stoppede
afløbi
lejlighederne.
Mendelser det ikkealle,der harforståetdette,og delskander
indimellem
væretvivl om, hvorgrænsenmellemforeningen
og denenkelteejer
går,
Anlægsgartnerne
har i åretsløbsammenmed Bestyrelsen
ståetfor en
kælderrydning
og en cykelrydning.
Sidstnævnte
var ogsåvedtagetpå
generalforsa
mlingeni 2010.Beggedelegik godt,mendet er selvfølgelig
ærgerligt,at foreningenskalhaveudgiftermedat ryddeop i folksprivateting.
Menvi må nok indstilleos på,at beggerydninger
skalværetilbagevendende
begivenheder.
Anlægsgartnerne
har forpligtetsig til at stå for v-oressnerydningog saltning.Det
er forholdsvis
dyrt, fordi det jo indimellemforegårudenfor normafarbeidstid,
Detstoresnefaldsidstevintermedføde,at vi sprængtevoresbudgetfor
snerydning
med50,000kr,
Den røde container
Sombesluttetpå sidsteårs generalforsa
mlingfik vi fjernetden rødecontainer
medudgangen
af 2010og brugernu pladsen
til grøntaffald.Detvar meden vis
spænding,
at vi sagdefarveltil containeren,
menvi er faktiskblevetgleedeligt
overrasket:
Voresområdeer ikkekommettil at flydemedhenstillede
ting,så på
denmådeharfjernelsen
godtnok indimeilem
væreten succes!
Derhenstilles
ting og sager,og foreningenmå så betaleAnlægsgartnerne
for at fj-ernedet som
en ekstra-opgave,
mendet er ikkeslemt.Anlægsgaftnerne
har ogsåkonstateret,
at der efterfjernelsenaf den rødecontainerbliversmidtflereforkerteting, end
der blevfør, i hushold
ningsaffa
ldet (f.eks,brødristere
og stegepander!),
Trappevask
Efterlængeretids utilfredshed
meddeneksisterende
trappevaskafholdt
Bestyrelsen
en tilbudsrunde,
blev
hvorseksfirmaer
inviterettil at givetilbud.
Resultatetblev,at AndersenAndersen's
Rengøring
blevvalgt,og de startedei
begyndelsen
af august.
Bestyrelsen
besluttedeogså,at AndersAndersen's
Rengøring
skulleforetageen
hovedrengøring
som opstarttil den regulærerengøring,D^els
syntesvi, at der
treengtetil en hovedrengøring,
og delsregnervi med at få et bedreresultataf
dendagligerengøring,
nu hvordet nyefirmaselvhar haftlejlighed
til at "komme
i bund".Hovedrengøringen
indebaren udgiftpå 82.000kr,, og Bestyrelsen
vil
næsteår tagestillingtil, om der er behovfor (og rådtil!) en ny hovedrengøring.
BEBYGGELSENS
VEDLIGEHOLDELSE
Tagene
Nu er førstefaseaf dentagrenovering,
der blev besluttetpå generalforsam
lingen
i 2008,gennemfød.
Tagdækningen
og de forskellige
rør og hætterder hørertil
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og bliverløbende
er udskiftetpå det førstetag, alleandretage er renoverede
glædehar der
store
Til
bestyrelses
ai vorestagfirma.
overvågetog vedligeholdt
gennem
taget,som
om vandder kommerned
det siditeåiikke væretmeldinger
vi før har haft problemermed'
Det årlioetaqtiekblevgennemførti september.Skotrenderog tagfladerer fejet,
brøndeer
og de tilsvarende
og dampbuler,
for u1ætheder
alt er gånneågået
er klartil
tage
boligblokkes
at "samtlige
rensetiTagfirmaethar konkluderet,
vinterensvejr,"
Vand, El og fj^ernvarme
problemer
medmanglende
I det iorløbieår har der væretmegetgenerende
Dettehar bl.a.
steder
i
bebyggelsen.
andre
også
12,
men
Blok
varmtvand,isæri
tilsedet
Danfoss
om
at
med
nu medført.at vi har lavetårligeserviceaftaler
om at
Schneider
Electric
der sørgerfor varmtvand,og med
eringssystem,
reguf
Anlægsgaftnerne
der sørgerfor varmei radiatorerne.
tilie det reguleringssystem
månedlige.
Denne
af allesystemer/forbrug.
aflæsning
en månedlig
foretager
..
(til
registåringbrugervftil at vurdere,hvornårvi skalafkalkevarmevekslerne
denstrafen blokfår,fordi
vaimt vanå;i ei blot<medhenblikpå at minimere
Vi har
fra
RoskildeForsyning.
kravet
ift.
af returvandeter for høj
temperaturån
og
lerei alle blokke
relurtemperaturmå
såteåesfået installeretelektroniske
iår'
i4
blokke
afkalketvarmevekslerne
Kloakker
vi
Det har væretet megetregnfuldtår, Der har væretstyrtregnfleregange,.men
af
dele
i
andre
har
været
der
blevetforskånetfor de maisiveoversvømmelser,
landet.Endel af takkenfor Jette skalvi sendetii de højvandslukkere,vi har fået
for få år siden.Det har væreten god investering'
monteretoå voreskælderafløb
for noglefå år siden.
veden TV inspektion
blevogsågennemgået
Kloakkerne
ind i kloakkerneder
vokser
rødder,
problemer
med
del
Denviste,at der er en
totale
sammenbrud
eller
Derer ikkefundet
isæromkrinqP-pladserne.
gennemgående
på P-pladserne
trængeraltsåtil en
årrrr."i"o"i."xioåxråtn"
der
til at indgåi det asfaltprojekt,
komme
kan
Bestyrelsen
reparati|n.Det håber
asfalt.
i
afsnittet
om
det
gang.
om
se mere
er taget initiativtil at sættei
Der har det sidsteår væreten del skaderpå voresgamleregnvandskloakker
ved A og B opgangene'
medcementrør,Der er derforudskiftettre kloakbrønde
har
nye medplaftikrør- der er meresolide,Reparationerne
Destårnu funklende
der harværetinogle
medført,at derer kommetstyr på denvandindtrængen,
der opstårnye
idet
omfang,
vil fortsætte
vedligeholdelse
kældre.Denløbende
gå
grundigt
tilværksi
mere
problemer,
og i det omfangdet blivermuligtat
medasfaltreparationer.
forbindelse
Asfalt
kunne
Sidsteårs generalforsamlingbesluttede(forslag5.b), at Bestyrelsen
konsulents
kr.
til
en
samt
50,000
af asfalten,
tcr.til repaiation
anvendeS6.OOO
af asfalt
renovering
af forslagtil en meregennemgribende
udarbejdelse
ration.
kombineretmed kloakrePa

Ejerlejlighedsforeningen
Dommervæng
et 4-14,4000Roskilde

I

www.dommervaenoet.dk

Denhårdevinteri samspilmedalderenpå voresasfaltmedførte,at der opstod
en mængdestorehullerpå vejene.Detvar generende,
det var grimt,og det-var
på.
farligtat færdes Der blevderforforetagetde nødvendige
reparationer.
I år
valgteBestyrelsen,
at reparationerne
skulleudføresaf et asfaltfirmamedden
fornødnevidenog det rette udstyr.Derblevderforgennemføften gennemgang
af asfalten,hvor asfaltfirmaetLemminkainen
repareredemed"rigtigasfalt"i
stedetfor den koldasfalt,der har væretbrugtde sidsteår. Af de bevilligede
50.000kr. blev41,B81kr. anvendttil dette.
Bestyrelsen
har bedten konsulentom at laveen tilstandsvurderingaf asfaltenog
prissatte
foreslåforskellige
løsninger.
Af de bevilligede
50.000kr. blev46.381kr.
anvendt,og vi har nu et gennemarbejdet
på
forslag,somvi sættertil behandling
genera
lforsa
mlingen.
Opgange
Nogleopgange
var kommettil at se ligelovligtslum-agtige
ud,og vi har derfor
gennemførtet mindre"kvarterløft".Fordet førsteer alle lampernu forsynetmed
lampeglas.
Voreslamperer så gamle,at manikkelængerekankøbelampeglas
til dem.Derforer der sat nyelamperop i enkelteopgange,
og de lampeglas,
der
dermedblevtilovers,er sat i, hvorder manglede.
Fordet andeter de gamle
navnetavler
fjernet,fordi de forvirrede,eftersomde ikke blivervedligeholdt
efter
opsætningaf postkasserne
i indgangspa
rtiet, Fordet tredjeer der opsatmagnetopslagstavler,
sådanat opslagikkelængereskalklistresop medtapepå døre
ellervægge.Og for det fjerdeer deropsatopslagstavler
i de opgange,
der
manglede,
sådanat alleopgange
nu har en opslagstavle
medhusordenen.
Kældre
Sombeskreveti afsnittetom kloakker,har der væreten enkeltepisodemed
oversvømmelse
medkloakvand
i en af kaeldrene.
Det håbervi kanbliveundgået
fremover.Da vi ingengarantikanstille,vil opfordretil, at alt der opbevares
i
kældrebliverløftetop fra gulvet.Det vil væreså ærgerligt,hvisden Rembrandt
vil havehængende
bliverødelagtaf ildelugtende
i dagligstuen
vandog
L:.r 'nO"
Vedligeholdelsesplan
Dentidligere
vedligeholdelsespla
n havdeså mangeår på bagen,at denikke
genera
merevar relevant.Derforbesluttede
lforsa
mlingensidsteår (forslag5.a),
at der skulleudarbejdes
en ny vedligeholdelsespla
n for densamlede
bebyggelse,
og Bestyrelsen
bemyndigedes
op til 100.000kr. til dette,inkl.
til at anvende
nødvendige
reparationer.
Voresnyevedligeholdelsesplan
for zOtO- 2020liggernu klar.Dengiveroverblik
og retningi forholdtil hvilketing,der er nqdvendige
at gøre,og hvilketing der
kunneværerareat få gjort.Planen
altså
en
mulig
er
ramme,somkommende
generalforsa
mlingerog bestyrelser
kanvælgeat følgeellervaelgeat udskyde.
Dervar dogenkelteting, der blevbesluttetaf Bestyrelsen
at gennemføre
med
det samme,Gennemgagen
vistenemlig,at svalegagen
i opgang4 var
gennemtæret,
og der var risikofor nedstyrtning,
Derudoverviste
gennemgangen,
at der et enkeltstedvar voldsomindtrængen
af vandgennem
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så kaelderen
kan
betonvæggen.
Der er blevetgravetud og opsatvandspærrere,
tørre ud. Denrenoverede
svalegang
skalgerneholdede næste40 år.
Detsamlederegnskab
for de bevilligede
100.000kr. sersådanud: Udarbejdelse
af svalegang:
4t,7BBkr., reparation
64,906kr.,
af vedligeholdelsesplan:
reparation
af kældervæg:
23.656kr. I alt: 130.350kr, Deter en betragtelig
somikkekunneudskydes,
overskridelse,
mendelsvar dertaleom reparationer,
og delsharvoressamlede
budgetkunnetrummeoverskridelsen.
Investerings- og vedligeholdelsesplanfor de kommende 2 år
punktom vedligeholdelsespla
nen,voresnye
Medbaggrund
iovennævnte
Energimærke,
Bestyrelsens
budgethar
egneforslag,samtGrøntUdvalgs
en
investeringsog
Bestyrelsen
i henholdtil vedteegterne
udarbejdet
2 år. Denneplanvil blivefremlagtunder
vedligeholdelsesplan
for de kommende
generalforsa
punkt5,
mlingens
dagsordens
FORENINGENS
ADMINISTRATION
Indmeldelse
Lejkontagersigaf foreningens
administration:
af nye medlemmer,
betalingaf regninger,
varetagelse
af forsikringssager,
osv,Bestyrelsen
er glad
en
betryggende
dels
for samarbejdet
medLejkon,somdelssikrer
administration,
ikke selvmestrer.
bistårmed afklaringaf sager,som Bestyrelsen
på at overføre
betræbelser
I åretsløb har vi fortsatdentidligerebestyrelses
opgaverfra Anlaegsgartnerne
og bestyrelsesmedlemmerne
til Lejkon.I dager
lejning,kælderrums-udlejning,
det såledesLejkon,der stårfor garageud
af lejekontrakter
fremskaffelse
af nye nøgler,og administration
for haver.
som har fået voresforsikringsselska
b
Der har væreten stribeforsikringsskader,
betale
de første6.629kr. hver
til at indføreen selvrisiko.Det betyder,vi skal
gangvi har en skade,
Vi skalalleværemedpå at få anmeldtskaderrigtigt,Deter derforaftaltmed
Derer laveten beskrivelse
af,
Lejkon,at de tagersig af alleforsikringssager.
så de kangøredet derskaltil, Se på vores
hvordanLejkonkanfå anmeldelsen,
hjemmeside
- der stårhvadderskalgøres.
- www.dommervaenget.dk
somalleandre,er det
Davoresforsikringspolicer
er ligeså komplicerede
præcis
bliverdækket,og hvadder ikkebliver
vanskeligt
at skrive
hvad-der
er ogsåen kort ikke-fyldestgørende
oversigt.Så brug
dækket,Påhjemmesiden
Lejkon,så er vi godt hjulpet.
Nyt Energimærke
et gyldigtEnergimærke
ved salgaf
Deter foreningens
ansvar,at derforeligger
gyldighed
gamle
Energimærkes
ejerlejligheder.
Idet vores
udløbi 2010
for vores
engagerede
vi firmaet-Danakon
a/s til at udarbejdeet nyt Energimærke
voresbygningeri klasseD.
bygninger.Detteforelåden27,t2.20I0 og placerede
Detteer kun middelgodt,menvi skalhuskepå, at bebyggelsen
blev opførti
medEnergimærket
blevdergiveten række
slutningen
af tresserne,
Samtidigt
forbedringer.
Demhar Bestyrelsen
bl.a.brugti
forslagtil energimæssige
6

I

4-L4,4000 Roskilde
Dommervænget
Ejerlejlighedsforeningen
www.dommervaenqet.dk

og
forbindelse
med opstillingaf forslagettil den nævnteInvesterings2 år.
for de kommende
vedligeholdelsesplan
{

UDVALG
Grønt Udvalg
I Påsidstegenera
lforsamlingfortaltevi, at nogleaf voresasketræerhavde
og at vi ville plante"kobberbirk"i stedet,Det resulterede
fået "askesyge",
Udvalget
tog
fra salenom "hvadmeddemder harallergi?".
i et spørg-smål
Resultatet
til efterretningog iværksatteen efterforskning.
spørgsmålet
.
birk,
afgiver90olo
mindre pollenendalmindelig
blevat I'kobberbirk"
.r Udvalgethar fået fyldt lidt ud i bedetmod Gyvelvejog bag blok4 med nye
buskeog etableret2 nye bede.Desværreer en del af planternei de nye
bedegået ud p.g.a,den strengevinter,hvorforvi vil sørgefor at de bliver
erstattet.
Enkeltestedervar der planterder var gået ud. Dissehar vi udskiftet.
^I Nyt cykelstativforanblok 14.
af
Foranblok 12 blevbrøndenudskiftet,Det kostedebeplantningen
^ Berberis.Udvalgetønskerikke mereBerberis,hvorforvi har plantet
istedet,ogsåfordidenplanteskulleværekønnere
"Glans-coftoneåster"
om vinteren,
Å Udvalgethar starteten udskiftningaf de megettungehavebænksæt
med
havemøbelsæt
10.
4
stk,
Et
forsvandt
den
model.
Foreløbig
kun
en lettere
juni,
eller11.
hvordanvidesikke.
mendet ustadige
vejr gørdet
Vi er begyndtat malelegepladser;
^ vanskeligt.
Planerfor næstefinansår:
med en
GrøntUdvalgvil gerneerstattede sidstetungehavemøbelsæt
^ letteremodel.
og erstattemednogetblomstrende.
vil vi gernenedlægge
Hundetoilettet
^Å Vi har planerom at etablereet bedmedrosenbuske
bagcontainerpladsen.
vil vi plantenoget
I det vestligeindhakmellemA- og B-blokke
^ blomstrende.
Å Stienmellemblok12 og 14 skalder gøresnogetved,da dener meget
forvitret.
Å Nogleblomsterkasser
vil bliveomplantet.
a Pla;tningaf noglehængendekirsebærtræer
til at vise,at nu er det forår.
Å Udskiftning
af planterder er gåetud.
Planerpå længeresigt:
Å GrøntUdvalgsynesvi har for megetaf den grønnefarveog for lidt af
farver,Vi har højt oppegrønnetrækronerog i lav højde
blomstrende
grønnehækplanter,
Udvalget
synesvi skal
Midtimellem,træstammer,
f, eks. bør hækkenmodvoresfælles
havenogetmereblomstrende,
adgangsvejudskiftesmed noget,der blomstrerdet mesteaf sommeren,
Det sammekunnegøresmedflereaf voressmå bede.
Å Udskiftning
af udgåede
træerog buske.
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Festudvalget
mlingeni 2010meldteHanneEgholmDamog AaseRabjergsig
lforsa
Vedgenera
Al
i håb omåt gøredet lidt festligereat bo i Dommervaenget.
til Festudvalget,
=
er svær,og når man kun er to kvind-er 4 hænder,rækkerdet ikke
begyndelse
t5iå.gt, it r" a..to'mindrelykkedesdet os at få arrangereten fællesfrokostpå
Hvorforkuifor blok8? Fordivi indså,
8, lørdagd. 11.juni (einselørdag).
for blo'i<
at vi var nødttil at læggemegetforsigtigtud, f.eks.medvoresegenblok.Vi fik
grøntlys af bestyrelsen
til at købeet festteltog lidt legetøj,som kan bruges
til Hanne
igen,og festteltetkan lejesaf beboernefor 100 kr. ved henvendelse
Desværremeldteder sig kun 10-12stykkertil den fælles
fra Festudvalget.
Vi vil gerneprøve
frokost,menvi der mødteop havdeen hyggeligeftermiddag,
igentil næsteår denandenlørdagi juni (somikkeer
fællesspisning
at arrangere
og dennegangbliveralle beboerneinviteret@.Vi vil derfor
Pinselørdag),
opfordre nogte flere beboeretil at melde sig til Festudvalget!
Hjemmesiden
I åretsløb har vi
PårFeltbestyrermed kyndighåndforeningenshjemmeside.
har derfor
og Bestyrelsen
kunnetkonstatereet forøgetbrugaf hjemmesiden,
til orienteringtil
besluttetat være mereopmærksompå at brugehjemmesiden
beboerne.
Vaskekort
SiggaJoensensørgerfor, at vi kan købefriskevaskekorthosSPAR-købmanden'
Detgørhunved at samlede brugtekort ind og sendedemtil Mieletil
til købmanden'
og dernæstlevering
"opfyldning"
ComX
bolignetejesaf foreningenog betjenesaf ComX.Selvebrugen
Det eksisterende
er nogetdenenkeltebeboerselv
(til telefoni,
TV og bredbånd)
af installationerne
med
har ingenudgifteri forbindelse
om - og betaler.Foreningen
beslutter
af det.
bolignettet,ellerComX'sservicering
til ComX,og
kontaktperson
har påtagetsigat væreforeningens
CarstenPolmann
fra ComX.Det
hannyhederog servicemeddelelser
i denfunktionmodtager
og derforer'
om, at systemetskalopdateres
hænder,at der kommermeddelelse
på
udeaf drift i et tidsrum.Dettetidsrumer typiskmidt natten,så i Bestyrelsen
nedbrudtil beboerne.
gørvi ikkenogetud af at varslesådanne
om f'eks,,hvordan
fra nye beboeremedspørgsmål
Vi får af og til henvendelser
på TV-kanaler.
Vi har derforvedhæftetCarsten
manooreiterabonnement
til denneberetning.
vejledning
Polmanns
M.V.
VEDTÆGTER
HUSORDEN,
Deneneste
i februarog er nu opsati alleopgange.
blevopdateret
Husordenen
af, at
blev
fjernet
som
følge
container
ændringer, at afsnittetom den røde
blevfjernet.
containeren
på foreningens
vegnebl.a' " '.. sørgefor, at
skalBestyrelsen
Ifølgevedtægterne
at
naturligvis,
iejendommene'"Det indebærer
ro og ordenopretholdes

er forpligtetpå UåOehusordenog vedtægter,Menhvaddenne
Bestyrelsen
går ud på, kommermegetan på et skøn:SkalBestyrelsen
nærmere
forpligtelse
og legepoliti?Elleri denmodsatteende:Skal
bebyggelsen
konstantovervåge
af regler?Vi modtagermedjævne
væreligegladmedovertrædelse
Bestyrelsen
fra beboere,der følersig krænketaf andrebeboeres
mellemrumhenvendelser
uskrevneregler
(ellerovertrædelse
af almindelige
af Husordenen
overtrædelse
opfattervi os ikke som
til andre)'I Bestyrelsen
for god opførselog hensyntagen
politibetjent,og vi mener,at folk selvmå klarederesproblemerog
bebyggelsens
i åretsløb,hvor
Derhardogværetnoglesituationer
medhinanden.
konflikter
til vissebeboere- f.eks.med
har grebetind og rettet henvendelse
Bestyrelsen
fra altanenog nedpå
at smidecigaretskodder
om, åt manundlåder
anmodning
den feellesgræsplæne,
bestemmelse
Bestyrelsen
er opmærksompå, at der på trods af vedtægternes
på
for laenge
trods
af,
at
ejerne
parabolantenner
ibebyggelsen
stadiger opsat
sidenblevbedtom at fjernedem'
I løbetaf det sidsteår er der blevetarbejdetmedreglerfor de haver,noglefå
er der taleom lidt
for at have.I forholdtil de tidligerehaveregler
har mulighed
meddem,der har havepå
friererammer,Derer lavetnye lejekontrakter
område,
foreningens
ARBEJDE
BESTYRELSENS
konstituerede
mlingen28.10.2010,
der blevvalgtpå generalforsa
Denbestyrelse,
på
sådan:
sig sit førstemøde
formand
PoulIngerslev,
næstformand
Andersen,
Flemming
medlem(for 2 år) ^
TinaRiisager,
medlem(for 1år)
BjarneJacobsen,
(for
PerFelt,medlem 2 år)
Kaj Lund,1. supPleant
2. suPPleant
CarstenNeumann,
3. suppleant
HansJørgenRasmussen,
er
og PerFelt,og den nuværendeBestyrelse
I åretsløb udtrådteBjarneJacobsen
derfor:
formand
PoulIngerslev,
næstformand
Andersen,
Flemming
medlem
TinaRiisager,
Kaj Lund,medlem
medlem
CarstenNeumann,
suPpleant
HansJørgenRasmussen,
ogsåen forretningsorden,
vedtogBestyrelsen
I forbindelsemed konstitueringen
godkendelse
af betaling
for formandens
og en procedure
en internarbejdsdeling
af regninger,
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har afholdtmånedligemøder,og herudoverhar diverse
Bestyrelsen
er foregået
afholdtmøder,oi en stor del-afbestyrelsesarbejdet
"underudvalg"
er der blevetudarbejdet
mellemmødernevia e-post.Forhvert bestyrelsesmøde
betragtersom
detaljerog navne,og som Bestyrelsen
et referat,som indeholder
Derforer der ogsåfor hvert mødeblevetudarbejdeten
sit internearbejdspapir.
som er den 'bffentlige"versionaf referatet.
bestyrelsesprotokol,
såkatdt
sendestil Lejkontil orientering,og den placerespå
Bestyrelsesprotokoilen
hjemmeside,
foreningens
og det planlagtearbejdemellemdem, består
Ud over bestyrelsesmøderne
fra medlemmerog andre
Bestyrelsens
arbejdeogsåi at besvarehenvendelser
(overBestyrelsen
ellerover andre
er beklagelser
beboere.Noglehenvendelser
af information.
gode
drejer
sig
om
søgning
ideer,mensandre
andreer
beboere),
godt
sigernogetom, at vi i voresbebyggelse
Densidstegruppehenvendelser
de forskelligeprocedurer,
der sammenfatter
kunnebrugeen -velkomst-pjece,
gode
råd,
reglerog
haft et godt samarbejdemed
I det forløbneår har Bestyrelsen
et 4-I4" ' Det har vi været
for lejerei Dommervæng
"Beboerrepræsentationen
Tilsvarende
har vi også
gladfor, og vi regnermed at fortsættesamarbejdet,
for voresnaboer:Andelsboligforeningen
holdtet par mødermedbestyrelsen
Ogsådet samarbejdeser vi frem til at fortsætte,sådanat
Dommerv€enget.
og
beggeparterkannydegodtat at vi har densammeslagsbygninger
og
og derfor- i princippet- de sammebehovfor vedligeholdelse
installationer,
udskiftning.
ogsånoglegodeog uundværlige
har Bestyrelsen
Interntibebyggelsen
"aktivister",som yder en
rtnere,nemligde udvalgog individuelle
samarbejdspa
er der tale
Ud overGrøntUdvalgog Festudvalget
indsatsfor voresbebyggelse,
om:
hjemmeside
PerFelt:foreningens
af vaskekoftm.v,
Joensen:
administration
Sigga
CarstenPolmann:kontakttil ComX
En stor tak til alle,der i åretsløb har gjort en indsatsfor, at Dommervænget
fortsater et godt stedat bo!
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