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Ordinrer generalforsamling aftroldes tirsdag, d. 14. maj 2019 kl. 19:00 i
Multihuset Ahlmann-Skolen, Kongevej 35,6400 Sonderborg - indgang gennem
jernporten ud mod stien ved Statsskolen.

Daqsorden:

1.

Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det senest forlobne ir.
3. Forelreggelse af Arsregnskab for 201 8 med revisors pitegning til godkendelse.
4. Forehggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommene til godkendelse.
5. Status pi igangvrerende altanprojekt
6. Til afstemning: bestyrelsen onsker fremtidig post udsendes elektronisk
7. Indkomne tbrslag
8. Foreleggelse af budget for 2019 til godkendelse
9. Valg af kasserer til bestyrelsen for 2 5r:
- Svend Clausen (modtager genvalg)
10. Valg af et medlem til bestyrelsen for 2 hr:
- Preben Bruhn-Jensen (modtager genvalg)
1 1. Yalg af 2 suppleanter til bestyrelsen
- Mads Hede Nielsen (modtager genvalg)
- Carsten W. Beck (modtager genvalg)
12. Yalgaf revisor fbr 1 6r
- Claus Kindberg (modtager genvalg)
13. Eventuelt
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Punkt 1.:
Stig Christensen blev valgt som dirigent, og kunne konstatere at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet jf. Normalvedtregt for ejerforeninger, som er omtattet af lov om
ej erlej I i gheder og dermed var beslutningsdygti g.

Der var 4l reprresenteret ved fremmodte og bestyrelsen var i besiddelse af yderligere
fuldmagter, siledes at der i alt var 52 beboere reprresenteret pi generalforsamlingen.
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Per Skott Jensen blev valgt som referent.

Dirigenten gav herefter ordet til Marius.

Punkt 2.:
Endnu et ir gflet og det er tid til at se tilbage pi iret 2018, som har vrret et sprndende &r med
flere ekstra ordinrere generalforsamlinger vedr. altanprojektet. Emnet er ogsi med pi dette 6rs
ordinrrgeneralforsamling under punkt 5. Vore eksisterende altaner er nedslidte og trrenger til

udskiftning.
Vi starter gerne med at gare status pi salg af lejligheder i Ringparken. I 2017 blev der kun
solgt nogle fh lejligheder isrer efter udmeldingen omkring udskiftning af altaner kom frem. I
2018 har vi ikke mrerket si meget til dette, eftersom der er solgt nogle flere lejligheder til
trods for ksberne er informeret omkring det forestiende projekt. Bliver ogsi sprendende at
folge pris udviklingen efter altanprojektet - flere ejendomsmreglere har udtrykt at vore
lejligheder bliver mere attraktive med storre og mere anvendelige altaner. Vi mi se hvordan
det udvikler sig.
2018 har vrret et sprendende 6r, som I husker blev vi enige om at gennemflare varmeprojektet
pi sidste 6rs generalforsamling. Dette indebar nogle forbedringer af varmeanlregget og
isolering af vore bygninger og derved at reducere strafafgiften til Ssnderborg Varme pga. for
hoj temperatur p& returvandet.
Jeg vil for eventuelle nye deltagere/ kobere pi generalforsamling give en kort information
omkring varmeprojektet. Automatikken pfl anlregget stammer tilbage fra 1995 og hele
varmesystemet er opbygget som et-strengsanhg dvs. fremlob og retur lober i samme ror.
Bestyrelsen har tidligere indhentet priser pi ombygning til et to-strengsanlag hvor fremlob og
retur har hvert sit ror. Prisen lfl den gang pi 1,7 millioner kr. og er ikke rentabelt eftersom
investering ikke stir mAl med resultatet. Gennem Projekt Zero blev der efterfslgende skabt
kontakt til Sustain Solutions fra Kobenhavn som er eksperter indenfor optimering af rldre
varmeanleg heriblandt ogsi et-strengsanlreg. Opleg inklusiv tilbud blev udarbejdet og
godkendt p& sidste irs ordinrer generalforsamling. Sustain Solutions sorgede for hele
proj ekterin gen o g fi nansiering via pensionskasser.
Sustain Solutions eksperter fandt under forundersogelsen mulighed for hulmurisolering ved
de to overste etager og isolering mellem stuelejlighed og krelderplan. Det viste sig muligt at
indblrese glasuldgranulat i de far nrvnte hulrum. Hulrummet mellem gulvbrredder og
krelderplan var 15-20 centimeter, hvilket kan give en god besparelse i forbindelse med avrige
tiltag. Selve isoleringsarbejdet startede sidste sommer af nogle dygtige hindvrerkere som
samtidig viste sig at vrere nogle gemy,tlige fyre. Tidsplanen blev stort set overholdt til trods
for der fsrst skulle ryddes op pe loftet for gammelt skrammel flar de 40 cm glasuld kunne
udlregges. Tingene stammer desvrerre fra tidligere beboer, som har glemt dette ved
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udflytning. For at undg6 dette fremadrettet er vore loftslemme nu udstyret med l6se si
beboerne ikke har fri adgang til loftet som tidligere.
Efter isoleringsarbejdet startede optimering samt renovering af voft varmeanlreg, firmaet
Martin Bred VVS fra Gristen stod for denne opgave. De var 3 VVS'ere pi opgaven med at
udskifte diverse dele samt opsretning af udetemperaturflalere si anlregget selv kan regulere
varmen ved skiftende temperaturer udenfor, anlngget lukker automatisk ned nir
udetemperaturen overstiger 20 grader. Preben vil senere komme n&nnere ind p5 hvilke
besparelse hele varmeprojektet, har givet os.

Samtlige beboer blev i efteriret inviteret til indlag p& Alsion vedr. gode forbrugsvaner.
Henrik Bille fra Projekt Zero gav tips og tricks til hvordan man sparer bedst muligt pl vand
og varme. Alle fremmodte fik nogle gode rid med hjem samt pjecer vedr. gode forbrugsvaner
og energi optimering generelt. Bestyrelsen mitte dog erkende, der ikke var den store interesse
fra vor beboer, eftersom deltagelsen var ret ringe. Bestyrelsen overvejer en runde to hvor bflde
ejere og beboer inviteres til samme oplreg, emnet er relevant i disse klimatider.
Beboerne fik ogsi et sporgeskema hvor de kunne give deres mening til kende vedr.
varmeprojektet. Bestyrelsen fik dog ikke den store tilbagemelding udover enkelte som
klagede over manglende varmt vand, hvilket i de fleste tilfrelde skyldtes d&rlige
blandingsbatterier som efter en udskiftning virkede tilfredsstillende. Bestyrelsen vil dog gore
opmrerksom pi og det grelder b&de det varme vand og fiernvarmen ikke er si varm som
tidligere, hvor der ikke var styr p& det varmevand. Merr vi vil gerne fra bestyrelsens side horer
hvordan I synes det fungere og dem som lejer ud hvilken tilbagemelding fir I fra jeres lejere.
Under gennemgang af varmesystemet blev der konstateret mange rldre radiatorer som
mangler udluftningsskruer. Det volder problemer under udluftning af vort varmesystem. Man
kan dog losne union ved radiatortermostat og udlufte af den vej, men det er metode, der er
forbeholdt VVS folk. Der er stor risiko forbundet med dette, hvor gamle radiatorer odelregges
med eventuel stor vandskade til folge. Mange radiatorer er ligeledes udstyret med rldre
ventiler som ikke egner sig til et et-strengs system. Onsker vi fuld udnyttelse af energi
besparelse bsr ventiler udskiftes til typer som egner sig til et-strengs system. Vi gflr jo
sommeren i mode og som det fremg&r af vor vedtregter bsr udskiftning af radiatorer og
tilhsrende ventiler foregi udenfor fyringssresonen dvs. iperioden fra 1. juni til 1. september.
Si det er oplagt at f6 det gjort nu, bestyrelsen vil gerne opfordre til man hyrer en VVS mand
til opgaven, gerne Bred VVS i Gr6sten da de kender voft varmeanlreg samt kan hindtere
opgaven uden det giver skader.
Det leder os over til nreste emne, hvor vort forsikringsselskab Alm. Brand har opsagt vore
forsikringer pr. medio maj 2019 grundet for mange vandskader med store erstatnirrger til
falge. De seneste 2 ir har der vreret 5 skader, 4 vandskader og I kloakskade. Flere skader er
opstiet ved trerede ror i skjulte installationer, som fsrst er opdaget nir underboen har gjort
opmrerksom pi vide og odelagte lofter. Den seneste som ogsi er den vrerste, opstod i 1828
hvor et rsr i badeverelses skabet springer og vandet lober ned i lejligheden nedenunder for at
fortsrette videre ned i lejligheden i stueetagen for til sidste at lobe ned i kelderen.
Forsikringen drekker folgeskaderne men ikke selve rorskaden i lejligheden efltersom
installationen ikke er skjult. Skaderne i de to underliggende lejligheder var si store og
omfattende at beboerne mitte genhuses. Selve genhusningen er ikke noget ejerforeningens
forsikring drekker, men skal drekkes af beboernes egen indboforsikring. Den ene beboer
havde desvrerre ikke genhusning med indboforsikringen. Vi vil gerne opfordre alle til at
tjekke om deres indboforsikring drkker genhusning.
Vi har ogsi i 2018 flet lost en del andre opgaver som maling af traktorskur, opgange og
kreldervinduer mod parkeringsareal. lkke alle opgaver er helt afsluttet men det bliver de i
labet er forsommeren. Flere ventilationsriste til emhretter og aftrck fra badevrerelser er ogs&
blevet udskiftet. Enkelte var defekte og flere steder var fuglene begyndt at bygge rede inde i
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isrr sorte alliker har vrret pi spil, hvilket giver en del svineri samt stoj fra
redderne. Generelt er mange af ventilationsristene i elendig fcrrfatning og derfor har
bestyrelsen besluttet Wieslaw udskifter de nedslidte riste. Arbejdet krrver en lift i hojderne,
bliver for besvrerligt hvis hver enkelt ejer skal ud og leje en lift. Dette sikre ogsi alle riste
bliver ens i bide farve og udformning. Flere har udskiftet deres riste til rustfri stil, men som
det fremgir af vedtagterne skal de vrere rade. Yi ffir Wieslaw til at male dem rode si de lever
kanalerne

optil kravet.
Omkring afflaldssortering som vi diskuterer hvert ir, s& er der ikke sket en forbedring siden
sidst. Stadig mange som smider det hele i husholdningsaffald. Problemet bunder i dovenskab
isrer hos vore lejere. Det lykkes en sjrlden gang at finde ejermanden, og det korte svar er de
gider ikke sortere affaldet. Stadig ogsi mange som bare smider store papkasser med flamingo
i affaldsrummet, det skal altsi kores pi genbrugspladsen. Bestyrelsen vil gerne igen igen
opfodre alle som lejer ud om at gennemgfl reglerne for sortering af affald samt pointere
vigtigheden heraf overfor lejerne. Iser nir nye lejere flytter ind. Vi forsoger fremadrettet at f&
lise pi vore genbrugscontainere si disse ikke fyldes med husholdningsaffald. Vi oplever
renovationsfolkene ikke vil tomme genbrugscontainerne fordi de finder husholdningsaffald i
dem.

Vedrsrende vore vaskerum er der heller ikke her sket den store forandring siden sidst. Stadig
nogen som stjreler andres vasketider, ja selv Bente har oplevet tojet bliver taget ud af
maskinen. Beboerne er blevet bedre til at klare konflikterne selv, men ind imellem gir
bolgerne hojt i krlderen.
Bente har fhet fat i en pjece fra hjerteforeningen, hvor man ville opsette en hjertestarter i
Ringparken hvis vi kunne samle mindst l5 frivillige til indsamling af midler til
hjerteforeningen. Bente fik en pjece ud i alle opgange, men desvrerre ingen som meldte sig i
Ringparken. Efterfolgende kunne man via nettet se der blev uddelt 275 gratis hjertestartere.
Den tretteste hjertestarter p5 Ringparken hrenger ved Q8 tanken.
Senest har vi her natten til tirsdag oplevet indbrud i krelderen til 184. Tyvene har forsogt
indbrud i 3 krelderrum -2 af dem er lykkes at fi op men der er ikke stjfllet noget. Vi formoder
lisen i kelderdsren har vreret sl&et fra af en beboer og tyvene derved har faet adgang til
krelderen. Husk nflr I anvender krelderdoren og sikre disse smekker samt l6sen er sliet til.
Vinduerne i tsrrerummene skal ogsi lukkes om natten for at forhindre usnskede personer i at
kravle ind af vinduerne. Bestyrelsen oplever enkelte beboer sl6r tyverisikringen fra og 6bner
vinduerne helt op i dagtimer, hvilket er ok hvis bare de bliver lukket sidst pfl aftenen.
Det var ordrerne for nu. Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen og beboerne for godt
samarbejde i det forgangne ir, og tak fordi I msdte frem.
Kommentarer fra forsaml in gen :
Dorene til krelderen er de ikke altid lukket? Jo, men man kan sl6 l6sen fra og srette en kile i
daren sA den ikke smekker.
Hvordan kommunikeres der i ejendommen i forbindelse med indbrud? Bestyrelsen informerer
via opslag pA tavlerne samt opfordre beboerne til at snakke med hinanden herom.
Angflende varmeanlregget er det nu indstillet i henhold til Danfoss anvisninger? Ja, alle tre
anlreg er nu indstillet af en Danfoss ekspert, som har veret pi stedet.
Har bestyrelsen overvejet skadesforsikring af synlige rar? Ja, men vort nye forsikringsselskab
Ksbstrdernes Forsikring dekker kun skjulte ror.
Bestyrelsens beretning blev heretter enstemmigt godkendt.

Punkt 3.:
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Kasserer Svend Clausen fremlagde regnskab for 2018.
Regnskabet havde en blank revisionsp&tegning.
Svend redegjorde ligeledes for revisor fremadrettet assistere og ikke reviderer vort regnskab

-

dette vil dog krreve en rendring af vore vedtregter paragraf 13. Revisor vil udfore samme
arbejde som hidtil, men nye regler gor revideret regnskabs opfolgning krrver en masse ekstra
indberetninger, som ikke giver mening for en forening som vores. Regnskabsrevisionen ville
blive vresentligt dyrere fremadrettet. Revisor hjrlper med formulering til vedtregtsrndring.
Kommentarer fra forsaml

Administrative udgifter

in gen

:

er det til

Brunata? Ja, det

varmeregnskab hos Brunata.
Bygninger indvendigt og udvendigt er det

Kortristet greld ulige og lige

ir hvorfor

til

gir til

udarbejdelse

af

vand og

materialer? Ja, det er det.

er det delt? Er delt fordi det ikke altid bliver betalt

tilbage.
87.000 kr.

til kloak og VVS installationer hvad er pengene blevet brugt til? I forbindelse med
varmeprojektet blev der skiftet nogle trerede ror, udlufter samt varmtvandsbeholder, som ikke
var en del af energirenoveringsprojektet.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

Punkt 4.:
Bestyrelsens forslag ti I vedl i geholdelsesp lan blev gennem giet.
Der vil i 2019 vrre fokus p5 ekstra parkeringspladser og maling af opgange.

Kommentar fra forsaml ingen :
Trappeopgang i 182,{ trrenger virkelig til en genopfriskning, vreggene er ramponeret og
trrenger til maling, kunne det prioriteres i 2019? Ja, opgangen i l82A er faktisk sat pi til 2019.
Vedl i geholdel sesplanen blev herefter enstemm i gt godkendt.

Punkt 5.:
Svend fremlagde status

pi

altan projektet samt gennemgik okonomien

i

opgaven. Vore

eksisterende altaner skal hindteres som miljofarligt affald under nedtagning og destruktion,
hvilket bevirker en ekstra regrring p6 ca. 160.000 + moms hertil. Der skal ligeledes bruges
65.000 kr. til ekstra fundering af sojlerne eftersom undergrunden er blod i omr&det omkring
Ringparken.

Kommentar fra forsaml ingen

:

Hvorn6r er fsrste spadestik? Indenfor de nreste par uger, vi skal lige have underskrevet
kontrakten og herefter 96r entreprensren i gang.
Er det muligt at fa status materialet lagt pi hjemmesiden? Ja, det kan godt lade sig gore,
bestyrelsen har dog nedprioriteret hjemmesiden og ved den trcnger til opdatering.
Hvad skal der betales i rente og afdrag med de nuvrerende priser pA altaner, har bestyrelsen
regnet p& dette? Ja, gennemsnitsprisen, som pt. er et estimat med en vis usikkerhed bliver ca.
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491kr.l mdr. som skal indbetales kvartalsvis til Ejerforeningen dvs. ca. 1.500 kr. pr kvartal.
Posten vil fremgi srerskilt pi PBS betalingen ligesom varmeprojektet gor i dag.
Der var ikke flere kommentar eller sporgsmfll fra forsamlingen.

Punkt 6.:
Bestyrelsen fremlagde onsker om fremadrettet at anvende elektronisk post via e-mail. Porto er
ved at v&re en dyr post, det koster 9 kr. pr brev, hver gang der skal sendes information ud til
ejerne. Postnord leveringsservice er ogsi blevet vresentligt fominget de senere ir, flere
oplever posten forst kommer frem en uge efter det er afsendt.

i

For afstemning var der plads til sporgsmil og kommentar fra forsamlingen:
Kan vi reldre som ikke ejer en computer stadig fa brevpost? Ja, dem som ikke har en e-mail
adresse vil fi brevpost som hidtil.
Kan Brunata ikke sende vand og varmeregnskab direkte via e-mail? Nej, ikke pi nuvrerende
tidspunkt.
Vil bestyrelsen stadig anvende Brunata? Vi har overvejet at indhente tilbud fra anden
leverandor. Mange af vore energimilere skal alligevel snarl skiftes og i den forbindelse giver
det god mening at finde en anden leverandor.
Forslaget omkring elektronisk post via e-mail blev herefter godkendt.

Onsker man som ejer at modtage post fremadrettet pr e-mail sendes kontakt oplysninger
inklusiv mailadresse til Svend Clausen pi mail: kasserer@ringparken.net

Punkt 7.:
Bestyrelsen var ikke i besiddelse af indkomne forslag.

Svend redegjorde efterfolgende for kasserer jobbet indebaerer 320 timers arbejde om 6ret.
Hvilket ikke lrengere stir helt mil med den aflsnning som gives for at udfsre opgaven. Der er
henover de seneste 10 6r kommet flere og mere tidskrrevende opgaver til. Svend fremlagde et
snske om at hrve kasserer honoraret til 60.000 kr. irligt.
Kommentarer fra forsamlin gen :
Har bestyrelsen overvejet anden fordeling af opgaverne eller set pi eventuelle optimeringer af
opgavernes udforsel? Ja, vi har vendt problemstillingen men ikke droftet det pi et
bestyrelsesmade.
Har bestyrelsen en rigtig arbejdsbeskrivelse for de enkelte poster? Hvis nej vil jeg foreslA I fir
det udarbejdet. Nej, men kasserer arbejdet ligger ret fast i henhold til lovgivning. For ovrige
bestyrelsesmedlemmer fremgflr det overordnet af vedtregterne. Bestyrelsen har taget til
eft erretning generalforsaml ingen snsker arbej dsbeskrivelser.

Bestyrelsen snsker generalforsamlingens holdning til aflonning af bestyrelsesarbejde
til intern kasserer.
Generalforsamlingen tilkendegav deres holdning og opfordrede bestyrelsen til at redigere og
opdatere foreningens vedtregter herunder ogsi arbejdsbeskrivelser og honorar p&
herunder ogsi lon
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fastbestyrelsesarbejdet. Endvidere snskede generalforsamlingen undersogt omkostninger ved
anvendelse af ekstern administrator.
Bestyrelsen har taget forslagene til efter retning.

Punkt 8.:
Kassereren fremlagde budgettet for 2019.
Redegjorde samtidig med at forsikringer skal rendres

anforte 80.000

kr.

Arsagen skyldes

til

105.000

k. i stedet de i budgettet

Alm. Brand har opsagt vore forsikringer pga.

skadeshistorikken og den nye forsikring hos Ksbstrderne er blevet dyre.

Kommentarer fra forsaml in gen :
Marius er du ved at abdicere? Nej, men Wieslaw tager flere og flere opgaver og derfor
reduceres lonnen i forhold til antal opgaver.
Er der arbejdsbeskrivelser pi vicevrertsopgaver? Ja, det er der.
Budget 2019 blev herefter enstemmig vedtaget.

Punkt 9.:
Svend Clausen blev genvalgt som kasserer.

Punkt 10.:
Preben Bruhn-Jensen blev genvalgt.

Punkt 11.:

til bestyrelsen og fik 8 stemmer.
Mads Hede Nielsen blev genvalgt med 49 stemmer som 1. suppleant.
Carsten W. Beck blev genvalgt med 45 stemmer som 2. suppleant.
Jorgen Fey stillede ogsi op som suppleant

Punkt 12.:
Claus Kindberg, Revision-

& Regnskabs-kontoret ApS i Sonderborg, blev valgt som revisor.
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Efter gennemforelsen af valget best6r bestyrelsen herefter af fslgende:
Bente Reib,

Formand, Ringgade 180 2. tv., 6400 Sonderborg

Clausen,

Svend

Kasserer, Primulavej 9,6440 Augustenborg

(182 B 2.th, 184 st. tv, 194 2.tv,194 3.th.)
Per S.

Jensen,

Preben

B.-Jensen

Mads Hede

Nrestformand, Spang Yade 17,6400 Sonderborg
(184 A st. th.)
Bestyrelses medlem, Enghaven 1,6400 Sonderborg
(184 A st. tv.)

Nielsen, l.

suppleant, Ringgade 182 3. tv., 6400 Sonderborg
(180 A, st. th, 180 A l.tv, l g0 A 3.th, 1 g4 Z.th,
184

Carsten Beck,

B 1 .tv, l84B 3.tv.)

2. suppleant, Ringgade 782

A,l. tv., 6400 Sonderborg

Punkt 13.:
Preben fremviste data fra Sonderborg Varme frafsr og efter gennemforsel af varmeprojektet.
Som det tydeligt fremgik, har der i blok 184 vreret en vrsentlig nedsettelse af temperaturen
pi returvandet fra tidligere 67 grader til nuvreren de 47 grader. Vi forventer ikke at komme
lrengere ned end 45 grader, for at undgi straftarifskal vi under 38 grader, hvilket ikke er
muligt fbr et et-strengs anleg som vores.

Der var ikke flere punkter
Stor ros

til

til eventuelt.

bestyrelsen og videvrerten for veludfort arbejde i det forgangne &r.

Dirigenten nedlade sit hverv og gav ordet til Marius.

HUSK: at overholde jeres vaske-/tometider!! Hvis man er hjemmegiende
man ikke bruge aften vasketiderne, af hensyn til dem der er p6 arbejde.

i

dagtimerne, bor

HUSK: n6r I har vreret i krelderen, at sorge for at krlderdsren er giet i l6s!!
F

lere oplysninger forefi ndes

pi Ringparkens hj emmeside : www.rin

HUSK at sortere jeres affald jnvnfar anvisninger

pA

gparken.net

vore containere.

Marius sluttede med at takke dirigenten, beboerne og de fremmsdte.
Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kL.22.30.
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Bente Reib
Formand

27.maj2019

,/&0.;*n)'--Mft-/<*
Danielsei

Marius
Vicevrert
27. maj 2019
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Stig ffiristensen
Dirigent
27. maj 2019

