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Bestyrelsens beretning for Sret 2017/2018

"Hvad skal der fokus pa i arets beretning?" spurgte jeg pa et bestyrelsesm0de, og her kom det prompte, at vi

har haft travlt!

Og ja, vi har virkelig haft travlt siden sidste ordinsere generalforsamling, men vi var lidt forberedte pa det, da

man jo godt kan regne ud, at man ikke sadan lige stabler et megastort vindues- og facadeprojekt pa benene,

og nar det sa ogsa skal kombineres med altaner og tagterrasser, sa er d0mt rigtig meget arbejde.

Arets omdrejningspunkt

Men det har ogsa betydet, at vi alle harvasret samlet til ikke mindre end to orienteringsm0der omkring altaner,

en arbejdsweekend og endelig en ekstraordinser generalforsamling, hvor det blev besluttet at ga videre med en

renovering af bade vinduer og facader pa bade gard- og gadesiden, og med opsffitning af altaner.

Nu er det ikke alle foreninger vel forundt, at der er sa star interesse og engagement i den forening man bar i,

som vi har set det ved de her projekter. Rigtig mange er m0dt op eller har afleveret fuldmagt, og rigtig mange

har givet deres mening til kende.

Store beslutninger sastter helt naturligt sindene i kog, og heldigvis skulle jeg maske tilf0je, for det erjo et

udtryk for, at demokratiet er intakt. AB Njal erjo fortsat en afsupertankerne pa andelsomradet med nassten

300 lejligheder og 500 beboere, og selvf0lgelig er der forskellige meninger om tingene. Er det nu n0dvendigt at

pabegynde projekter, som krsever, at der optages store lan? Skal vi udskifte de gode, gamle vinduer eller

vedligeholde dem? Hvordan skal gardmilj0et vsere fremadrettet?

Vi harjo arbejdet rigtig meget med projekterne, og det betyder ogsa at fordele og ulemper ved de forskellige

forslag har vaeret oppe og vende rigtig mange gange. Men at hele 171 stemte for vores indstilling omkring

vindues- og facaderenovering, er vi dybt taknemmelige for. Og kun ganske fa var imod. Og det betyderjo, at

rigtig mange mener det samme, og det er bestemt ikke uvsesentlig at kunne vsere sammen om sa start et

projekt. Og det samme gjorde sig gseldende for altanprojektet.

Pa den ekstraordinaere generalforsamling fik vi sat en solid faslles kurs omkring vedligehold og nye tiltag med

altaner, men der har vasret, og erjo ogsa, andre skibe i s0en i ar, som vi normalt far snakket om pa den arlige

generalforsamling, hvor vi far en pejling af, hvilken vej vinden blaeser.

Andelskronen

Sidste ar lod vi andelskronen stige fra 11.500 kr. til 13.000 kr. med udgangspunkt i en valuarvurdering, hvilket

ogsa bet0d, at vi gik vsek fra at bruge den offentlige vurdering. Vi har ogsa i ar faet lavet en valuarvurdering,

og der er en lille stigning i ejendomsvasrdien fra 450 mio. kr. til 457,5 mio. kr.

Det er bestyrelsens anbefaling til Generalforsamlingen, at vi fastholder andelskronen pa de 13.000 kr. Med det

forslag reserveres 62 mio. kr., lidt over 13,5 % af ejendommens vserdi. Om lidt skal vi ud og optage lan til nye

vinduer og facader. Hertil kommer, at vi skal have omlagt det sidste afvores afdragsfrie lan, og sa har vi jo

fortsat en verserende voldgiftssag omkring taget. Desuden skal vi vsere fuldt beviste om, at en valuan/urdering

er mere f0lsom over for renteudsving. Og pt. er der jo nok ingen, som tror pa en lavere rente, sa det er jo

risikoen for rentestigning, vi skal forsikre os imod. Vi ved at ejendommen kommer til at stige med nye vinduer

og paen facade, men vi mener ikke at man skal tage den slags glseder pa forskud, da ingen jo ved hvordan

ejendomsmarkedet ser ud om to ar.



Det er fortsat helt klart bestyrelsens holdning, at andelskronen i AB Njal skal udvikle sig pa et stabilt grundlag,

og vi skal bevare vores position som en attraktiv forening, nar man skal k0be andelslejlighed. Vi haber fortsat,

at vi ikke star alene med den holdning, at ingen skal risikere at k0be til en andelskrone, der ikke kan
fastholdes.

K0b og salg

I det ar der er gaet har vi solgt 24 lejligheder og haft en halvpartsoverdragelse. Igen i ar har vi set, at den

interne venteliste og muligheden for at sammenlaegge kommer til sin ret. Fire af salgene er til familier der har

faet behov for mere plads, to er gaet til sammenl^gninger og igen i ar er der blevet solgt to pa

b0rneventelisten. Noget, en stor forening giver mulighed for. Pa sidste ars generalforsamling var der 0nske om

at fa slagsopslagene pa mail, hvilket her i l0bet afaret er blevet gjort muligt, sa vil man gerne flytte internt i

foreningen er man nu f0rst om nyheden, nar der kommer lejligheder til salg. Malet erjo, at vi pa sigt ikke

sastter salgsopslagene op i opgangene, og lad os se i det kommende ar om vi ikke er naet dertil nu.

Vores eksterne venteliste er et vigtigt redskab i en effektiv salgsproces, men den har ogsa den dejlige funktion,

at AB Njal kan sige "hus forbi", nar der bliver talt om penge under bordet i forbindelse med k0b af andelsbolig.

Til sp0rgsmalet, om det er en pengemaskine for foreningen, ma vi "desvasrre" svare nej. Det arlige gebyr gar

fuldt ud til administrator, for det relative store arbejde der ligger i at administrere den. Og alt afhaengig af hvor

kraesen man er, far man tilbudt en lejlighed her i foreningen inden for 1 til 2 ar, og det erjo ikke for meget at
skulle betale 250 - 500 kr. for det.

Boligafgiften og okonomien

De fleste afjer ved, at intet omkring 0konomien bliver overladt til tilfaeldighederne her i AB Njal, og selv om vi

er en star forening og har store tal pa bundlinjen, er tilgangen til det at bruge penge alfa og omega.

Det har for os hele vejen igennem vseret ekstremt vigtigt, at vores 0konomi ikke holdes sammen af

salgsindtaegter, men at de indtaegter, som vi ved, kommer hvert ar, ogsa kan daekke de udgifter, vi har hvert

ar. Det g0r nemlig, at vi som forening har langt st0rre frihed, nar der skal tages de helt store beslutninger. Det

betyder ogsa konkret, at vi nu kan lave et renoveringsprojekt til 45 mio. kr., uden at vi skal stige i boligafgift.

Tilsvarende som vi i sin tid kunne fa nyt tag og tagudvidelser pa 6. sal uden en stigning.

Den opmserksomme lasser har sikkert konstateret, at vi i ar ikke foreslar en stigning i boligafgiften, det vil sige,

at det i ar igen er et af de ar, hvor der er en ekstra lille julegave til os alle sammen. Vi lukkede sidste ar med et

overskud, hovedsageligt fordi vi ikke fik brugt sa meget pa vinduesprojektet som forventet. Men den helt store

forklaring skal findes i naeste ars salg af lejelejligheder - vi far i det kommende ar en indtsegt pa hele 4,7 mio.

kr. fra salg af lejligheder og det syntes vi, alle skal have lov til at maerke.

Vi vil dog ikke laegge skjul pa, at vores 0vrige vedligeholdelsesplan ikke kan finansieres, uden at vi stiger i

boligafgift. En forudsaetning som vi ogsa har fors0gt at skrive meget klart i det materiale, alle fik ud til den

ekstraordinaere generalforsamling.

Men det ser altsa pt. ud til, at foreningen i 2021 kan fejre 20 ars f0dselsdag med bade nyt tag og nye vinduer

og en flat facade, og ikke mindst at vi stadig har rad til at bo her.

Vedligeholdelse, renovering og drift

Pa vedligeholdelsesfronten har vi arbejdet med trapperne og vores fam0se voldgiftssag omkring taget, foruden

de to store projekter.

Alle, neesten uden undtagelse, er glade for det arbejde, der er blevet lavet pa trapperne, og det er helt klart, at

rigtig mange dagligt g0r sig umage med at passe pa dem. Og selvf0lgelig skal vi sikre, at de l0bende shines op.

Og her kommer arets arbejdsweekend sa ind, hvor en af opgaverne er at g0re trapperne rene, f0r der kommer

en maler pa, en udgiftsbesparelse pa 65.000 kr., og det erjo noget, der kan masrkes. Og i ar blev der ogsa



skiftet batterier i r0galarmeme, samtidig med at vi fik opslagstavlerne malet op med en ekstra stark

magnetmaling. Det, kombineret med en ny type magneter, som Nicolaj har k0bt hjem til os, g0r, at vi igen er

godt k0rende omkring de mange opslag, der er l0bende.

Vi ved, at flytninger slider rigtig meget pa trapperne, og derfor har vi ogsa indf0rt et flyttegebyr pa 2.000 kr.

has bade k0ber og saelger. Det er ikke mange penge, nar der bade k0bes og sselges lejligheder til priser mellem

en og to mio. kr., med det betyder meget for foreningen, at vi har den indtsegt. Desveerre har vi ogsa set et par

gange, at der har vagret situationer, hvor det er gaet ekstra hardt ud over bade vsegge og linoleum, og for at fa

det helt pa det rene, sa er den slags skader altsa ikke en del afflyttegebyret, men noget man ma sta tilansvar

for ved siden af. Nu er det jo oftest ens flyttefirma eller handvaerkere som ikke lige har vasret papasselige, og

sa ma man henvende sig til dem.

Vi fik ogsa i det ar, der er gaet, lavet et ekstra tiltag med opslag, hvor vi endnu en gang gjorde opmaerksom pa

at vi ikke kan have alverdens ting staende pa ude pa trapperne. Et erjo en eventuel b0de fra Brandvsesnet,

men noget andet er jo, hvis en af os eller en af vores b0rn ikke kommer ud i tilfaelde af brand, fordi der er fyldt

op med sko, reoler, blomsterkasser osv.

Man skal ikke underkende den arlige arbejdsweekend. Der blev lagt 680 arbejdstimer, hvilket svarer til at have

en mand gaende fast i nsesten 5 maneder, sa selvf0lgelig rykker det. 81 lejligheder deltog og det svarer til 33

% afos. Vi regner med en samlet 0konomi pa 250.000-300.000 kr. pa sadan en arbejdsweekend, altsa 100 kr.

hver maned pr. lejlighed, hvis vi ikke havde dem. Det er en af arets store begivenheder, og i ar var den krydret

med fremvisning af de fire pr0vevinduer, som var sat op til lejligheden, og selvf0lgelig ikke mindst laekker,

laskker kage fra Lagkagehuset.

I forbindelse med det nye tiltag med indsamling af bio-affald, har vi faet sat lidt skik pa alle affaldscontainerne.

Vi har faet fjernet otte til dagrenovation, og vi far nu t0mt tre gange ugentligt i stedet for de tidligere to gange

ugentligt. Og vigtigt er det, at vi nyder garden nu med bl.a. julelys, for det kommer til at blive rigtig skidt, f0r

det bliver godt igen om halvandet til to ar; Intet vasket0j, ingen borde og baenke, eller grill og hyggelige

studenterfester, mens der arbejdes med vinduer, facade og altaner.

Bestyrelsesarbejdet

Som jeg indledte med at sige, sa har bestyrelsen haft travlt - sa travlt at vi efter sigende er to til tre

julefrokoster bagud.

Omdrejningspunktet for bestyrelsesarbejdet er ejendommen, men det erjo ogsa dem, som bor i ejendommen.

Det er hele tiden en balancegang mellem de individuelle sager og sa de opgaver, der vedr0rer det store

fasllesskab. Vi ser flere komplicerede sager, som tager lang tid, og hvor det ogsa ofte er n0dvendigt med

advokathjaelp. I det ar der er gaet, har vi haft en retssag vedr0rende vandskade i kaelder, en eksklusion,

fjernelse af basrende vsegge, hvor overbos gulv er sunket, og ulovlig ophold i d0dsbo, bare for at naevne de

st0rste, Hertil kommer sager, hvor folk har lukket d0ren ud mod opgangen uden byggetilladelse, selv sat

radiator op og lavet bad uden kommunens godkendelse. Vi er selvf0lgelig store, og vi bor mange her, sa noget

vil der altid vsere.

Jeg syntes selv, at vi g0r rigtig meget for, at AB Njal skal vsere et godt sted at bo, men vi kunne nok tage rigtig

mange af disse udfordringer i opl0bet. Sa der skal herfra lyde en opfordring til alle om at tage kontakt til os,

hvis man er i tvivl om, hvad der kan lade sig g0re, og hvad der er problematisk.

Meincke g0r sa sandelig ogsa sit til, at vi har det godt, og det er jo ham, aeren tilfalder for, at det hele k0rer i

det daglige. Uden ham og hans folk var vi ilde stedt. Det samme gaelder vores 0vrige radgivere, sa en stor tak

til alle. Vi er startet rigtig godt ud med Gaihede, som virker topprofessionelle og godt gearet til besvserlige

andelsbestyrelser. Vi skal jo bruge vores radgivere til at sikre, at alle fordele og ulemper er belyst, og sikre, at

der ikke er blinde vinkler. Men det er bestyrelsen, der trseffer beslutningerne, og det er ogsa os, der tager

ansvaret for beslutningerne.



Pa bade egne og foreningens vegne vil jeg i ar takke den 0vrige bestyrelse for at have arbejdet for, hvad der er

til gavn for hele huset. Der har vasret rigtig mange m0der og opgaver i det ar, der er gaet, og jeg er dybt

taknemmelig over, at alle mand har taget ansvaret pa sig. Vi har vaeret rundt pa Bryggen for at se, hvad de

andre foreninger har lavet, haft hver vores punkter at skulle forberede, sa alle med sindsro har kunnet traeffe

beslutningerne pa et oplyst grundlag, sat oceaner af opslag op, og ikke mindst taget sig tiden til at tale med

alle i huset. Det krasver meget, og til tider har det vaeret n0dvendigt at tilsidesaette vores egne behov. Jeg har i

ar sagt det flere gange, men jeg vil gerne her endnu en gang sige tak for et ualmindelig godt stykke arbejde.

Bade Nicolai og Jesper takker i ar af, for at fa den n0dvendige tid til familie og arbejde, og selv om vi andre er

kede af det, har vi fuld forstaelse.

Til alle vil vi sige, at foreningen bliver ikke bedre end det, vi i faellesskab g0r den til, og sa vil jeg pa hele

bestyrelsens vegne sige mange tak for ordet og ikke mindst for den tillid, der vises os i det daglige.


