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Bestyrelsens beretning for året 2018  
 
Siden generalforsamlingen sidste år den 24 marts har der været afholdt bestyrelsesmøder 
den7 juli 2018 og senest den 23 marts19. 
Referater af møderne er udsendt til alle ejere og desuden lagt ud på vores hjemmeside 
www.slusehuse.dk. Her er endvidere omtalt alle vigtige hændelser i årets løb. 
Henvendelse fra ejerne primært om forsikringsforhold, ejerskifte, reparationer og ikke 
mindst TV forhold er blevet tacklet løbende i årets løb. 
 
Her på generalforsamlingen i dag er det værd at fremføre følgende: 
 
A. Vores naboområde er jo under massiv udvikling. Det giver jo selvfølgelig gener men 
halmmuren som var anbragt som afskærmning er blevet erstattet af en noget smukkere 
beplantet sandvold. 
Vi har gennemført et mindre magelæg så den ny anlagte vej bag volden kunne få et mere 
hensigtsmæssigt forløb. Alt uden udgifter for os. 
Vi må se i øjnene at der vil gå noget tid inden projektet er færdigt men vi har en god dialog 
med projektudviklerne så de værste gener kan undgås. 
 
B. Vores huse har jo nu næsten 15 år på bagen, så der vil naturligt opstå 
øgede vedligeholdelses problemer og ikke kun udskiftning af brædder og maling. Senest 
har vi konstateret at fugematerialet omkring de store sydvendte vinduer er begyndt at 
mørne Så det skal gås igennem og udskiftes inden er sker utæthedsskader. Skorsten skal 
endvidere gennemgås for tætningsforhold. Det er vigtigt såfremt der konstateres 
udvendige skader, at man ikke selv kontakter en håndværker, men at sådan arbejde skal 
gå igennem vores pedel Jens Peder Andersen 
 
C. Vi har nu købt den sorte container som vores pedel bruger til materialer mv. 
Der er blevet indlagt strøm og vi har besluttet at området omkring containeren skal 
smukkeseres. Bl.a. vil der blive hegnet og komme et pap tag på containeren så der bliver 
et overdækket arbejdsområde på øst siden. 
 
D. Sidst år var der en heftig debat om vores fællesantenne. Efter at husene har  
fået fibernet lagt ind var det jo hensigten at den medfølgende TV stilslutning 
ville overflødiggøre vores fællesantenne. Det viste sig så at være en både for dyr og for 
dårlig løsning i forhold til at dække behovet for tyske kanaler(udlejning). 
Derfor besluttede vi at fortsætte med vore fællesantenne, men at droppe 
betalingskanalerne der var knyttet dertil. Det er nu sket pr. 1 januar 2019. 
Vi kan derfor ikke længere tilbyde TV2 mere på fællesantennen. Fremover må man 
så individuelt købe sig et Boxerkort eller som mange gør streame det. 
Vores fine internet gør at det er uproblematisk at streame nu hvis man har adgang til 
streamingtjenester.  

http://www.slusehuse.dk/


Endelig kan man tilslutte sig Waoo fjernsynspakkerne. Der skulle komme et tilbud herfra 
som er betydeligt bedre og billigere end det tidligere udbud. Når det kommer lægger vi 
informationer herom ud på vores hjemmeside. 
Alt ialt er der flere valgmuligheder, og vi har valgt at fortsætte med fællesantennen 
idet den jo ikke koster os noget mere. Kommer der store reparationer er det så en 
ny situation som vi må tage stilling til. Vi undersøger også hvad en digital opgradering af 
antennen vil koste. 
    
E. Persondatabehandling. Vi er forpligtet til at overholde EU’s persondatalov som skal 
sikre at personfølsomme oplysninger om husejerne spredes. 
Vi har derfor i bestyrelsen vedtaget et regelsæt for foreningen som kan findes på  
Hjemmesiden. 
 
Til slut vi jeg udtrykke en tak til bestyrelsen for godt samarbejde samt til vores pedel og 
administrator som gør bestyrelsesarbejdet lettere. 
 
På Bestyrelses vegne 
Jørgen Boe  
Formand 
 
 


