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Generalforsamling 2021 
Ifølge vores vedtægter skal der holdes generalforsamling inden den 15. april i et år. Sidste år 
måtte vi udskyde på grund af corona og forsamlingsforbuddet. Det bliver desværre også 
tilfældet i år. Vi er nødt til at vente indtil der lettes på restriktionerne om, hvor mange vi må 
være sammen. 

Det sker nok først til sommer, når vi forhåbentlig alle er blevet vaccinerede. Så sæt kryds i 
kalenderen ved 

Mandag den 21. juni, kl 19.30 
Stedet bliver højst sandsynligt i Hellerup Kirkes sognegård, hvor vi afventer bekræftelse. 

Udskydelsen betyder, at vi ikke inden da har et vedtaget budget. Derfor kan vi ikke 
iværksætte nye tiltag, som ikke allerede er vedtaget på en tidligere generalforsamling, f. eks. 
indkøb af nye stativer til cykelkældrene. 

Gårdprojektet – status 
Projektet kører efter planen med en mindre forsinkelse. Hvis du har storskrald eller farligt 
affald skal det afleveres på: 

Borgervænget Genbrugsstation, Sibeliusgade 80, tlf. 32 68 93 00 

Renovering af gården og kloakarbejder 
Mandag den 8. marts starter udførelsen af kloakanlægget i gården og reparation af kloaken 
under huset. De beboere, hvis kælderrum bliver berørt af dette arbejde er allerede blevet 
kontaktet af Stefan.  

Der vil blive brugt gravemaskiner inde i gården, og det arbejde der skal udføres i forbindelse 
med reparationen kommer til at støje en gang imellem, fordi der nogle steder skal hugges 



2 

lidt op i nogle kældervægge samt enkelte steder i kældergulvet. Arbejdet kommer til at 
varer til omkring påske. 

Hvis der opstår behov for at begrænse brugen af enkelte lodrette faldstammer på visse 
tidspunkter, vil dette blive varslet med opslag i den pågældende opgang. 

Arbejdstider 
Vores entreprenør Anders Mathiesen Anlægsgartner har lov til at arbejde fra kl 07.00 til kl 
17.00 på hverdage. Vi har aftalt med dem, at mere støjende arbejder så vidt muligt først 
påbegyndes efter kl 08.00 
 

Cykelkældrene 
Der er nu blevet installeret en ny udslagsvask og nyt armatur i den store kælder. Døren er 
også blevet repareret. Skillevæggen i den lille kælder er blevet fjernet, hvilket giver mere 
plads. 

Vi har stadig fokus på oprydning i cykelkældrene. Den plads, der er til rådighed for 
ladcyklerne er begrænset, så stil meget gerne din cykel sådan, at de andre ladcykelejere 
også kan bakse deres cykler på plads.  

Der står en del gamle bil barnestole og samler støv i vindueskarmen i den store kælder. De 
bedes venligst fjernet inden d. 1. april. 

Vandforbruget – årsrapport Vi har modtaget Søren Agerskovs årlige 
rapport over foreningens vandforbrug i 2020. Rapporten ses nedenfor på side 3 

Næste bestyrelsesmøde 
Mandag den 15. marts 2021 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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Vandforbruget i 2020 
 
 

 
 
Vandforbruget i 2020 er helt naturligt påvirket af, at vi på grund af coronanedlukning er meget mere 
hjemme end normalt, og dermed også bruger mere vand. 
 
Søjlerne i diagrammet viser det daglige gennemsnitsforbrug i kubikmeter for de enkelte kvartaler og 
til højre for hele året. Blå søjler er forbruget i 2020, medens de grå søjler er det tilsvarende i 2019. 
 
I begyndelsen af 2020 svarede forbruget til året før. I januar var det faktisk lavere end i 2019. Men så 
kom nedlukningen, og siden har det ligget 14-16 % højere end året før. Der er store forskelle på 
månederne. F.eks. er der i juni og august små forskelle de to år. Derimod ligger april, maj og årets 
sidste måneder markant over tilsvarende måneder i 2019, helt op til 21% højere (april). Spidserne 
falder dermed sammen med nedlukningerne, der er en naturlig årsag til dem. 
 
Årets samlede forbrug var gennemsnitligt på 12,4 kubikmeter pr. dag i 2020 mod 11,1 kubikmeter i 
2019, eller en stigning på ca. 12%. I tal var forbruget i 2020 på 4.527 kubikmeter. For at illustrere 
hvor meget det er: Hvis vores gård var et bassin, ville det svare til, at vandet ville stå ca. 7-7½ meter 
op, eller ca. 2½ etage! 
 
Kommunen, der har fokus på vandforbruget, har et mål om, at det bør være højst 100 liter pr. 
indbygger om dagen. Her i Lyneborg lå forbruget i 2020 på ca. 115 liter pr. beboer om dagen, 
medens det i 2019 var på omkring 103 liter. 
 
Søren Agerskov 
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