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Gadevang - Marts 2023 

OPSLAG 
På generalforsamlingen i efteråret 2022 blev to spørgsmål af generel karakter fremsat af 

beboere. Da der var tale om forhold, som ikke kunne besvares på stedet og uden nærmere 

undersøgelser, tilkendegav bestyrelse og administrator, at man ville se nærmere på for-

holdene og komme med en forklaring til beboerne. Her er forklaringerne: 
 

Vandregnskab: 

En beboer oplyste på generalforsamlingen, at hun havde en indsigelse mod vandregn-

skabet, fordi hun mente, at de faste udgifter skulle være steget med 177%. Den pågæl-

dende beboers konkrete vandregnskab og det generelle spørgsmål om hvorvidt der 

kunne være en generel fejl i vandregnskabet, som kunne påvirke andre beboeres vand-

regnskabet, har været forelagt Brunata og er blevet grundigt undersøgt. Der er ikke fun-

det nogen fejl og beboerens og de øvrige beboeres vandregnskaber er korrekte. Beboe-

ren har fået et svar, og det er administrators opfattelse, at beboeren er tilfreds med og 

enig i svaret. Sagen betragtes som afsluttet. 
 

Fællesudgifter: 

En anden opmærksom beboer tilkendegav, at han mente, at der var en fejl i opkrævnin-

gerne af fællesudgifterne i regnskabsåret 2021/2022 i forhold til det, som man havde 

besluttet på generalforsamlingen i september 2021. Administrator har sammen med re-

visor set på forholdet. Som beboeren påpegede, er der sket en fejl i opkrævninger i 8 

måneder af regnskabsåret 2021/2022. Der skal lyde en stor tak til Gynter, som er den 

opmærksomme beboer, som konstaterede afvigelserne. Der er heldigvis tale om en min-

dre afvigelse, men ikke desto mindre skal den selvfølgelig rettes. Den samlede fælles-

udgift som er opkrævet, er korrekt. Det er fordelingen mellem beboere, som skal korri-

geres en smule. Ren talmæssigt betyder fejlen følgende: 
 

Lejligheder med ford.tal 182 skal have refunderet ca. kr. 7,70 x 8 mdr. = kr. 61,62 

Lejligheder med ford.tal 264 skal betale ca. kr. 11,95 x 8 mdr. = kr. 95,59 

Lejligheder med ford.tal 152 skal have refunderet ca. kr. 15,17 x 8 mdr. = kr. 121,32 

Lejligheder med ford.tal 130 skal have refunderet ca. kr. 9,36 x 8 mdr. = kr. 74,87 

Lejligheder med ford.tal 210 skal betale ca. kr. 4,18 x 8 mdr. = kr. 33,42 

Lejligheder med ford.tal 246 (95 m2) skal betale ca. kr. 4,97 x 8 mdr. = kr. 39,75 

Lejligheder med ford.tal 310 skal betale ca. kr. 13,03 x 8 mdr. = kr. 104,26 

Lejligheder med ford.tal 246 (98 m2) skal betale ca. kr. 6,94 x 8 mdr. = kr. 55,55 
 

Beløbene ovenfor er angivet med 2 decimaler og indeholder øreafrundinger på de må-

nedlige beløb. Det samlede beløb længst til højre ud for hver enkelt type lejlighed vil 

blive opkrævet/tilbagebetalt sammen med fællesudgifterne for maj 2023. 

 

Med venlig hilsen 

Inspektør og administrator 
 

Op, den 08-03-2023 
 Ned, den 31-03-2023 


