
2O14, mandag den 7. juli kl. 17.@ afholdtes der ekstraordinær generalfiorsamling i t/F Pilegårdwetr 22-5&
Herlev.

Generalforsamlingen blev afholdt i e§rforeningens lokaler på adressen kældercn, Pilegårdwei 58, llerley.

Til stede var:

Bo From Petersen Pileeårdwei 26, llth.
Ruth Hansen Pilesård§rei 28, I th
6eorn frosenbaum Pilecårds\rei30, ll W.

M. Fesaha & K. Tesfaeergish Pileeårdsyei34 ll th.
Peter Petersen Pileeård§rei 36, st-tv.
Kasper Rasmussen Pileeård$rei36, lth.
lb Strøm Pileeårdwei38, st.tv.
A & 5 Eecic Pileeårdwei38, llth.
Geda l-orentzen Pilesårdsrei 42, §t.tv"
G.Søndersård Nielsen Pile*årdsrei 48, ll tv.
Gert Thor Pedersen Pilegårdsrej 48, ll th.
Sonni Rindum Hansan Pileeård§rrei 50, st.mf.th.
Pia Strand Borcher Pilegårdsvei 50, st.th.
A &T. Frederiksen Pilefård*ei 50, I mf.tv.
Anni $nder*aard Pllegårdsrei 56, st.W.
Birthe & lGnt 6. Blldtoft Pllecårdwei 56. I mf.th"
Frank & Anna-Use Olsen Pilegårdsvei56, I th.
Allis Damm LuEe Pilepårdsrrei 58. ll mf.tv.
Fuldmaetfra:
Farzaned Dorri Berenisani Pilegårdwei45, ll tv.

Endv'ldere deltog Henning Harder fra DK Administratbn ApS.

Formanden, §onni Rindurn Hansen b6d velkommen tilden eksraordinære generalforsamling hvorefter
man gik o\rertil følgende

DAG§ORDENI

1l Va§afdirigent.

2l Udstiftnirg ef tethættcr på eiendommen.

"Bes§relsen anbefaler en udskiftning af elerdommens taghætter, hvilket de ikke blev i iorbindelse
med tagrenoveringen. Oerer løbende reparathlner på taghætteme, de er utætte, da de ikke passer

til taget, og indtrængende vand ødelægger tagkonstruktionen'.

3! lsolering af eiendomnrcrs gavle.

"Bestyrelsen foreslår at ejendommens gavle isoleres, idet lejlighederne beliggende op tilgavlene
er plaget af fugf .

4) Eventuelt



V

\,,

Ad. t Valg af dirigert.

lb Strø?t blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var
lovligt indkaldt og at Benerålforsamlingen var beslutningsdygtig. Efter en kort droftelse af tilbuddenes
fremlæggelse på ejerforeningens hjemmeside, gik man over til behandling af dagsordenens ovrige punkter.

Ad. 2: Udskiftning af taglwtter på ejendommen.

"Bestyrelsen anbefaler en udskiftnlng af ejendommens taghætter, hvilket de ikke blev i forbindelse
med tagrenoveringen. Der er løbende reparationer på taghættemg de er utætte, da de ikke pa$er
til taget, og indtrængende vand ødelægger tagkonstruktionen".

Der er indhentet tilbud på udskiftning af taghætter, og følgende 2 stk" behandles:

VarmeteknikvloleBuus kr.672.262incl.moms.

ByensWS& BlikApS kr.632.81? incl. moms.

Efter en nærmere drpftelse besluttede generalforsamlingen at taghætterne skal udskiftes. Med henblik på

at gtre det bedre denne gan6 blev det besluttet at der skal ske en kvalitetssikring, når den fgrste taghætte
er opsat. Det skal således kontrolleres, at taghætterne er tætte.

Da ejerbreningen p.t. har et indestående i banken på ca. kr. 6ffi.000 kan taghætteprojektet sangsættes
strak.

Genemlforsamlingen besluttede ved afstemning at gennemføre taghaetteprojektet.

Ad. 3: lsolering af ejerdornmens gav{e.

"Besqrrelsen foreslår at ejendommens pvle isoleres, idet leilighederne beliggende op til gavlene

er plaget af fugf.

Der er indhentet tilbud på en isolering af eiendommenes gavne, i alt 10 stk.

FOlgende 2 tilbud behandles:

Odense Tag & Blik Ap§ kr. 298.750 incl. moms pr. gavl.

Tilbuddet her unfotter isolering med ISA mm og oluminiumfdcoder

MurermesterJensen kr. 278.750 incl. moms pr. gavl.

Tilbuddet her æntatter 700 nm isat*ing ag pudsede facader, som skalvedtigeholdes.

Generalforsarnlingen drøftede gavlisoleringen, som skal standse fugtdannelsen, tnen som jo såmtadig også
vil give eiendommen en bedre isolering. Gert Thor Petercen (nr. 48 ll th.) har erfaring med sådanne
arbeider og meddelte, at han vilvære bes§relsen behjælpelig med at finde såvel den rigtige tssning som



\r'

den rigtige pris. Der skal i den forbindelse tages stilling til, hvor megen isolering der skal være ( 100 eller
150 mm) - hvordan samlingerne - af visuelle hensyn - skal være - {lodrette/vandrette} samt i dvrig hvilken
farue gavlene skal have. Endvidere skal der tages stilling til, hvorvidt man skalvælge en vedligeholdekesfri
facade {aluminium} eller om facaderne skal være pudsede. §idst men ikke mindst vil Gert Thor Petersen

undersgge priserne nærmere.

Sorn nævnt på ejerforeningens ordinære generalforsamling ønsker viceværten at fraffie sin lejlighed.
Bestyrelsen har modtaget vurdering fra 2 ejendomsrnæglere, som begge værdiansætter hjligheden til L3
mio. kr" Lejligheden soges solgt snarest, idet salgsprovenuet skal anvendes til isolering af gavlene. Det
forventes, at man * når lejligheden er solgt - kan rcnovere 3 gavle - resten må tages over de kornmende år.
§eneralforsamlirgen varen§ i, at lejligheden sælges.

På forespørgsel oplyste Henning Harder, at en bank er forespurgt omkring finansiering af gavlprojektet
Man kunne derved isolere *mtlige gavle på 6n gang. hvilket givetrris kunne afstedkomme rabatter.
Problemet er imidlertid at eierfioreningens gkonomi ikke tilsiger en bankfinansiering idet der ikke er pange

til huerken forrentning eller afuikling. En banl«finansiering vil forudsætte en forhøielse af fællesbidragene"

Generalforsamlingen valgte at gennernføre projekt*t uden knkfinansiering - d.v.s. man udskifter de værst
ramte først og de øvrige over en årrække,

Generalforsamlingen bemyndigede bes§relsen til at arbefile videre med projektet - bistået af 6efi Thor
Petersen, og når der er en aftlaring på de udestående spørgsmål indkatdes der til en ny ekstraordinær
generalfor*mling, hvor der træffes beslutning omkring projeket.

Ad. 4: Eyentrclt,

Under deUe punkt en drøftelse af rengoringen af trappeopgangene. Formanden §onni Rindum Hansen er
opmærksom på problematikken og har talt med rengoringsselskabet. Det skulle gerne blive bedre nu.

Henning Harder, der i lØbet af generalforsamlingen havde overtåget hvervet som dirigent takkede Sor sårrel

en saglig dialog som for gpd ro og orden.


