Ejerforeningen Viborgparken, Pebermyntevej 1, 8800 Viborg

Forslag 4a:
Forslag om brug af overskud fra udlejning af carporte
Villy Hoffmann foreslår at man drøfter hvordan overskuddet fra udlejning af carporte skal
anvendes:
Hvad skal der ske med overskuddet på carportene?
Som bekendt har tidligere generalforsamlinger besluttet, at carportene skal hvile i sig selv økonomisk.
Overskuddet vokser år for år.
Det må på en eller anden måde komme nuværende og fremtidige lejere tilgode.
Forslag:
1. Tilbagebetale depositum
2. Ikke længere kræve depositum
3. Nedsættelse af carportlejen til et mindre beløb
Dels vil det komme nuværende carportlejere tilgode og dels vil der være flere som vil være
interesseret i leje af en carport.

Forslag 4b:
Forslag om anskaffelse af pneumatisk borehammer
Hans Dockweiler foreslår:
At bestyrelsen anskaffer en relativ billig pneumatisk borehammer, som beboerne så kan/skal låne/leje
via viceværten. Viceværten holder så borehammeren vedlige med smøring, så den er klar til brug.
Begrundelse:
For at komme den evige, og på alle mærkelige tidspunkter ulidelige borestøj til livs.
Mange har alm. Boremaskine med slag i som er total virkningsløs overfor vibreret beton, som
væggene i blok B. Undertegnede har selv en pneumatisk borehammer der for 5 år siden kostede 220
kr. Denne borer et hul på mindre end et halvt minut, hvorman hører folk bore i 5 – 10 minutter ad
gangen med en alm. Slagboremaskine, og med en hvinende lyd så fjernsyn og alm. Samtale forstyrres.
Man har indtrykket af, at de som borer blot tænker: At de jo ikke selv ser fjernsyn mens de borer.

Forslag 4c:
Forslag om udskiftning af varmtvandsmålere til m3-målere på
Pebermyntevej 1-9
Bestyrelsen foreslår:
At de nuværende fordampningsmålere på det varme vand i lejlighederne for Pebermyntevej 1-9
udskiftes med m3-målere.
Begrundelse:
Der er allerede 2 steder, hvor fordampningsmåleren for det varme vand i køkkenet er defekt. Det kan
ikke lade sig gøre at udskifte dem med en tilsvarende model, da den slags ikke laves mere.
Bestyrelsen foreslår så at man monterer m3-målere på alle tapsteder for det varme vand.
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Omkostninger ved vedtagelse af forslaget:
Det forventes at ligge i intervallet 50.000 til 60.000 kroner inkl. moms.
Finansiering:
Beløbet foreslås taget fra henlæggelserne for blok B.

Forslag 4d:
Forslag om montering af brevkasseanlæg på Pebermyntevej 1 - 9.
Bestyrelsen foreslår:
At der monteres brevkasseanlæg i glasset i indgangspartierne ved de 5 indgange.
Begrundelse:
Der skal etableres brevkasseanlæg senest 31. december 2009.
Det sted, hvor det vil genere beboerne mindst er ved montering i glaspartierne ved siden af dørene.
Der skal så monteres 9 postkasser ved hver dør, dog 10 ved nummer 1. Brevkasserne vil være med
indkast fra fortovssiden, og kan åbnes indefra i tørvejr.
Omkostninger ved vedtagelse af forslaget:
55.200 kroner.
Finansiering:
Beløbet foreslås taget fra henlæggelserne for blok B.

Forslag 4e:
Forslag om fornyelse af gange på Vestervangsvej 69-71
Bestyrelsen foreslår:
At gangene i stueetagen, 1. og 3. sal fornyes.
Følgende laves:
• Der monteres en ny væg med mere isolering
• Der monteres branddøre med nye låse
• Der monteres nye lofter med plader af træbeton
• Der monteres nye skjulte elinstallationer
• Der monteres nye lamper
• Der monteres nye gulve
• Der monteres nye dørpartier i enderne og midtpå
• Der males
Hvis forslaget vedtages, bemyndiges bestyrelsen til at optage et lån til formålet.
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Begrundelse:
Gangene trænger meget til en opfriskning. Med forslaget imødekommes det. Samtidig fås en stor
forbedring i isoleringen ud mod gangen for varme og støj. Der fås en bedre lyddæmpning på gangene.
Dørene vil blive meget mere tætte, da de nye døre ikke har brevsprækker, da der monteres
brevkasseanlæg i stueetagen. Lysforholdene på gangene bliver bedre.
Samlet vil det give et meget stort kvalitetsløft til bygningen.
Udseendet vil blive som det bliver på 2. sal.
Omkostninger ved vedtagelse af forslaget:
Det forventes at ligge i intervallet 1,2 til 1,5 millioner kroner for de 3 gange.
Finansiering:
Det foreslås, at der optages et kort lån over 7 år. Hvert år afdrages hvad der svarer til 250.000 til
300.000. I de 7 år lånet skal løbe kan det til hvert års generalforsamling foreslås, at der afdrages
ekstraordinært. Det planlægges at afdragene skal tages indenfor det vedligeholdelsesbudgettet som
vedtages hvert år. Bestyrelsen har ikke planer om at forhøje vedligeholdelsesbudgettet for at få det til
at hænge sammen.

Forslag 4f:
Forslag om opførelse af containerhus ved blok A.
Bestyrelsen foreslår:
At der opføres et hus på parkeringspladsen til containerne i stedet for at de skal stå ved indgangen til
nummer 69.
Begrundelse:
Der er for meget rod og lugt ved containerne og det giver ikke et godt indtryk at man skal forbi det,
hver gang man skal ind og ud af bygningen.
Omkostninger ved vedtagelse af forslaget:
60.00 kroner.
Finansiering:
Beløbet foreslås taget fra henlæggelserne for blok A.
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Bestyrelsens beretning 2006/2007
I regnskabsårets løb blev der afholdt 11 ordinære bestyrelsesmøder. Derudover blev der som
vanlig afholdt diverse småmøder med håndværkere og andre samarbejdspartnere. De enkelte
bestyrelsesmedlemmer har naturligvis også brugt tid på at drøfte forhold udenfor møderne.
Det er fortsat bestyrelsens holdning, at suppleanterne, når de stiller op til valg, skal være
villige til at træde ind og gøre et stykke arbejde for ejerforeningen på lige fod med de øvrige
bestyrelsesmedlemmer. Det er også en fordel for ejerforeningen, at suppleanterne, hvis de på
et tidspunkt bliver fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen, har deltaget i bestyrelsesmøderne.
Så bestyrelsen finder fortsat, at ordningen med at invitere suppleanterne med til
bestyrelsesmøderne er god.
Som det fremgår af regnskaberne, så er ejerforeningens maskiner fortsat i god stand og
fungerer uden for store vedligeholdelsesudgifter.
Vaskeriet har igen givet et tilfredsstillende resultat. Maskinerne i vaskeriet er fortsat i god
stand og der er en fornuftig drift.
Bestyrelsen opfordrer også fortsat alle købere til at være særligt opmærksomme på
badeværelsets tilstand ved køb af ejerlejlighed.
De vinduer, der blev monteret på Vestervangsvej 69 – 71 i efteråret 2003, har 5. års ”eftersyn”
næste efterår.
Vi beder i øvrigt som altid om, at medlemmerne kontakter bestyrelsen direkte, hvis der sker
skader på ejendommen. Ejerforeningens postkasse er et udmærket sted at aflevere en seddel
om det.
Der er i årets løb udskiftet flere vandrør i kælderen på Pebermyntevej. Udskiftningen vil
fortsætte i de kommende år.
Der var i foråret en brand i en ejerlejlighed på Vestervangsvej. Branden gav heldigvis kun
materielle skader, men de var omfattende. Udbedringen inde i den udbrændte lejlighed har
ejeren valgt selv at tage hånd om, så bestyrelsen har været involveret i udbedringen på gangen
på 2. sal og i forbindelse med følgeskaderne i en del lejligheder. Forsikringsselskabet har ikke
givet fuld dækning til fornyelse af hele gangen, men bestyrelsen har fundet det passende at
forny hele gangen på 2. sal i forbindelse med udbedringen af skaderne efter branden. I
forvejen var bestyrelsen i gang med at se på fornyelse, så ideerne derfra er brugt.
Med en ny lov, der trådte i kraft 1. januar 2005, skal vi have etableret brevkasseanlæg senest
31. december 2009. Bestyrelsen har derfor arbejdet med det emne. For Blok A er der fundet
en løsning, som bestyrelsen får implementeret med det samme. Da det ikke er akut og der
ikke er nogle medlemmer af bestyrelsen fra blok B, stiller bestyrelsen et forslag om montering
af brevkasseanlæg for blok B.
Med hensyn til gangene på Vestervangsvej stiller bestyrelsen i år et forslag om fornyelse, da
en fornyelse er meget tiltrængt. Den fornyelse der foreslås følger fornyelsen af 2. sal.
Vedrørende forholdene ved skellet mod Pebermyntevej 21 blev der lavet en matrikulær
skelberigtigelse som vedtaget sidste år. Naboejerforeningen fik dermed overdraget det areal,
som de har benyttet siden 1970.
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Der skulle have været malet malet betonmure og sålbænke mod syd på Pebermyntevej i det
forgangne regnskabsår. Det blev dog udskudt indtil vi havde afklaret om det var nødvendigt
med en større udskiftning af vandrør i kælderen på blok B. Da det ikke så ud til at være
nødvendigt hurtigt at udskifte blev maling af betonmurene og sålbænkene bestilt, og udføres
dermed i regnskabsåret 2007/2008. I samme forbindelse udbedres eventuelle skader på
betonen før maling.
Efter en konkret vurdering er der blevet udskiftet nogle af vinduerne på blok B efter det nye
koncept med træ/alu. Der er flere steder, hvor det vil blive vurderet, om de ligeledes skal
skiftes. Det er fortsat planen at vinduerne generelt skal holde indtil 2020, men hvis der er
nogle der er så dårlige, at de bør repareres nu eller udskiftes, så kan vurderingen ende med at
flere skiftes løbende.
Bestyrelsen har i årets løb arbejdet videre sammen med en rådgiver omkring fornyelse af tag
og udsugning for Vestervangsvej 69-71. Bestyrelsen fik foretaget undersøgelser og målinger
på den nuværende udsugning. Det viser sig, at de nuværende kanaler ikke er særligt tætte. Der
er revner og kabler på tværs af kanalerne. Man kan foretage en foring af kanalerne for at
udbedre revnerne, men det vil ikke gøre noget ved kablerne. Det vil løbe op i knap en million
kroner at få foret kanalerne. Da budgetterne i forvejen er stramme, lægger bestyrelsen op til,
at kanalerne bibeholdes som de er. Fornyelsen af udsugningen kommer dermed til at omfatte
nye rør på taget, nye motorer, regulering af udsugningen mellem de 20 kanaler. Det bør give
en klar forbedring i forhold til i dag, men ikke lige så god, som ved nye huse. Det vil fortsat
være muligt senere at forbedre udsugningen mere, såfremt det viser sig nødvendigt.
Bestyrelsen har besluttet at udsætte arbejdet med undersøgelse omkring carporte til det nye
regnskabsår, og vil til næste år stille et forslag, hvis kommunen vil tillade bygning af flere
carporte. Der blev i årets løb foretaget en reparation på carportene for godt 10.000,- kroner, så
der er heller ikke endnu så meget at gøre godt med.
Ejerforeningen har i årets løb etableret egen hjemmeside: www.viborgparken.dk. Indholdet vil
som skrevet til medlemmerne blive materiale der er relevant for medlemmerne og beboerne.
Herunder for eksempel regnskaber, referater, husorden og vedtægter.

Poster på langtidsbudgettet for blok A:
Med hensyn til blok A, afventer en opdatering af langtidsbudgettet, fortsat klarhed over, hvad
en tagudskiftning vil koste, og hvor meget andet der bliver berørt i samme omgang.
Poster på langtidsbudgettet for blok B:
Bestyrelsen kører med et langtidsbudget med de optimistiske restlevetider indtil 2020 for blok
B. Der er forsat nogen usikkerhed omkring de tidsmæssige aspekter for de budgetterede
vedligeholdelser på Pebermyntevej 1 – 9, men med de forudsætninger, der er lige nu,
forventes en almindelig udvikling i vedligeholdelsesbudgettet for blok B, og der er ikke p.t.
planlagt ekstraopkrævninger for at få planen til at holde. Bestyrelsen kan dog ikke give nogen
garanti for at det også vil holde stik i virkeligheden. Den største økonomiske usikkerhed
knytter sig til levetiden for trævinduerne. Men i lighed med planen fra 2005 vil man kunne
regulere det med et lån som afdrages indenfor det normale vedligeholdelsesbudget, så
udgiften på den måde bør kunne fastholdes på det nuværende niveau med en årlig justering
efter udvikling i priserne.
Der er budgetteret med følgende på langtidsplanen/budgettet for de kommende 17 år:
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Emne
Maling PBV 1 indvendig
Maling PBV 3 indvendig
Maling PBV 5 indvendig
Maling PBV 7 indvendig
Maling PBV 9 indvendig
Maling vinduer syd
Maling vinduer nord
Maling beton syd
Maling beton nord
Altanbunde
Sålbænke syd
Sålbænke nord
Vinduesudskiftning syd
Vinduesudskiftning nord
Nye vandrør i kælder
Stigstrenge vand
Sternkanten

Planlagt til udførelse i
2006/2007 og 2020/2021
2007/2008 og 2020/2021
2006/2007 og 2021/2022
2006/2007 og 2021/2022
2006/2007 og 2021/2022
Udgår
Udgår
2006/2007 og 2016/2017
2006/2007 samt 2015/2016
udbedres løbende
2006/2007 og 2016/2017
2005/2006 og 2015/2016
2012/2013
2020/2021
2008/2009
løbende 2006 – 2010
2005/2006

Arbejdet udført/udføres i
2005/2006
2005/2006

2007/2008
2005/2006
2007/2008
2005/2006

2005/2006

For at få finansieret de udgifter, der budgetteres med, er der budgetteret med et
vedligeholdelsesbudgettet på 400.000,- pristalsregulerede kroner (2005 priser). Med de store
usikkerheder det giver ser de budgetterede henlæggelser ud som vist nedenfor.

Bestyrelsen opfordrer fortsat alle medlemmer og beboere til at holde et vågent øje med
ejerforeningens arealer og at kontakte bestyrelsen, hvis der er anledning til det.
Hermed overgives beretningen til debat på generalforsamlingen.
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