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Vedligeholdelsesplan og budgetmøde 
 
Efter en grundig gennemgang af ejendommens 
tilstand i oktober fremlagde Gaihede deres udkast 
til en ny vedligeholdelsesplan for bestyrelse samt 
vicevært. Mødet bød på flere og nye punkter som 
løbende blev forklaret og diskuteret. Der var 
generel tilfredshed med det ny samarbejde som 
netop har til hensigt skal give bestyrelsen de bedste 
muligheder for at planlægge og prioritere samt 
skabe dokumenation og gennemsigtighed omkring 
ejendommens stand så større og mindre 
vedligeholdelsesprojekter kan budgetplanlægges 
langsigtet.  
 
Den ny vedligeholdelsesplan vil blive tilgængelig 
efter og, i et vist omfang gennemgået på general-
forsamlingen d. 19. januar. Vedligeholdelses-
planen vil være tilgængelig på foreningens intranet. 
 
I forbindelse med bestyrelsens planlægning af det 
kommende årsbudget for 2016, som hvert år 
koordineres med foreningens administrator blev der 
forholdt sig til vedligeholdelsesplanen i det omfang 
som bestyrelsen fandt muligt. Flere af Gaihedes 
anbefalinger og prioriteringer skal diskuteres og 
planlægges ud fra økonomiske hensyn i løbet af det 
kommende år frem mod generalforsamlingen i 
2017. 
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Forslag til behandling på kommende 
Generalforsamling d. 19. januar 2016 
 
Forslag: 
”Foreningens fælles TV2 abonnement bringes til 
ophør. Dvs. at den enkelte andelshaver herefter selv 
skal sørge for TV2 abonnement på lige fod med alle 
andre kanaler de måtte ønske” 
 
 
Kommentar til forslag: 
Bestyrelsen ønsker at udsende dette forslag til 
behandling for at imødekomme et evt. ønske fra 
generalforsamlingen om afstemning, da dette kun er 
muligt hvis et forslag er indleveret og udsendt iht. 
vedtægternes bestemmelser. 
Bestyrelsen forventer at en kort diskussion på 
generalforsamlingen vil kunne afklare hvorvidt der 
er ønske om en afstemning. 
 
I forbindelse med at foreningens fælles TV2 
abonnement i november 2015 er steget drastisk fra 
12 kr/mnd. for hver andelshaver til nu 30 kr/mnd, 
tænker bestyrelsen at det er passende igen at 
diskutere, og evt stemme om hvorvidt alle beboere 
forsat skal indgå i en fast fællesordning. 
Flere beboere har efterspurgt om man kan træde ud 
af ordningen da de enten ikke ser TV2; ser det on-
line eller allerede har TV2 i deres private TV-
pakke. 
 
Fællesordningen kom oprindeligt i stand da 
Fiberby for år tilbage kunne tilbyde et meget billigt 
fællesabonnement som beboerne takkede ja-tak til 
og som alle efterfølgende betaler til over den 
månedlige husleje. 
 
 
 
 
 


