SNERLEHØJ II
- En aktiv bebyggelse

Årsberetning 2012/2013
Der er nu gået endnu et år, og det er tid til at gøre status siden sidste generalforsamling.
Jeg vil starte med at fortælle at vores vicevært gennem 40 år – Jørgen – nu er gået på pension, Jørgen
vil dog stadig arbejde nogle timer hver uge hos os så længe han kan. Den meget lange vinter, som jo
gav sne gennem hele marts i år, faldt desværre sammen med et 6 ugers skoleophold for Martin. Det
efterlod Keld alene, og der er derfor ikke blevet vasket trapper helt regelmæssigt, da vi valgte at
prioritere snerydningen. Jeg vil også benytte lejligheden til at takke viceværterne for en god indsats i
løbet af året.
I år står vores fælleslån til en renteregulering efter 10 år med fastrente og bestyrelsen har sammen med
administrationen haft forhandlinger med Jyske Bank omkring rentefastsættelsen samt førtidsindfrielse
af fælleslånet for de enkelte ejere.
Det tilbud Jyske Bank gav foreningen, fandt bestyrelsen ikke tilfredsstillende i samarbejde med
administrationen har vi efterfølgende indhentet et bedre tilbud fra Nordea som vi har valgt at taget imod.
Ved at skifte til Nordea bliver renten på fælleslånet lidt lavere og det vil også være muligt fremadrettet at
førtidsindfrie fælleslånet for de enkelte ejere, der vil komme et orienterings brev fra administrationen
med detaljerne
I januar holdt vi en ekstraordinær generalforsamling hvor det blev besluttet at udskifte den eksisterende
legeplads i firkanten, samt opføre en ny ved blok 8/9. Dette arbejde er nu stort set færdigt og vi håber
de nye legepladser vil blive benyttet flittigt.
ISTA, som står for varmeaflæsning i vores bebyggelse, meddelte os i februar at vores eksisterende
varmemålere er udgået af produktion, og at vi derfor skal have nogle nye. Bestyrelsen har indhentet
tilbud fra de 4 firmaer, som er på markedet, og er i gang med at vælge hvem der skal stå for både
skiftet til radiostyrede målere, samt aflæsningen fremover. Dette skift vil give flere fordele, vi sparer
penge på varmeregnskabet, og der kan aflæses uden at man skal ind i lejlighederne.
Varmemålerne vil blive udskiftet til januar, samtidig med aflæsningen
I løbet af året er der blevet gjort flere tiltag for at imødegå de stigende problemer med storskrald, som
bliver sat tilfældige steder i vores kældre og affaldsskure. Vi må desværre konstatere at der har været
en meget begrænset effekt af disse, hvilket gør at bestyrelsen i dag stiller forslag om at indføre afgifter
for henkastning af affald i vores husorden. Det kan simpelthen ikke passe at vi alle skal betale for at
vores viceværter bruger ca. 75 timer hver måned på at opbevare og bortskaffe storskrald for et
begrænset antal beboere.
Til sidst vil jeg slutte af med at takke administrator, revisor og bestyrelse for en stor indsats i det
forgangne år.
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