Beretning for Andelsboligforeningen, Sankt Jørgens Gaard
18. ordinære generalforsamling d. 31. oktober 2018,
Bestyrelsens beretning for perioden september 2017 til september 2018

Årets gang
I den omtalte periode har der været salg af 12 andele – dem alle til fuld andelskrone på nær 1. Når nye flytter ind
vil de jo gerne renovere og vi vil her gerne understrege vigtigheden af samarbejde med bestyrelsen og måske CEJ,
da der er mange regler og hensyn at tage i vores gamle dejlige ejendom.
I år er erhvervslejemålet på Vesterbrogade 18, 2 th blevet totalrenoveret efter mere end 40 år som tandlægeklinik.
Derudover har Vila på Vesterbrogade selv renoveret indvendigt og i den forbindelse har AB stået for ny facade.
Samlet set går det rigtig godt med erhvervsudlejningen.
Der sat LED belysning nu i alle gade opgange, gård og gadebelysning og det har givet en betydelig besparelse på
elregningen for ejendommen og derfor er en af de fremtidige projekter at lave LED belysning på lofter og
bagtrapper.
Så er rygningspladerne på Vestergade taget blevet fornyet og bagtrappe vægge i kælderen i nr. 9 + 11 blevet
renoveret og soklerne på gaden og portene blevet malet, samt ventilationsriste i kældrene for at forhindre fugt.
Derudover er skraldehuset olieret for vedligeholdelse.

Fremtidige projekter:
Der skal laves nyt tag på baghuset, da det er utæt og meget slidt – det er fra 93 ’erne, da bygningen blev opført.
Derudover har bestyrelsen besluttet at opgangene har rigtig godt af at blive hovedrengjort og linoleum pudset og
olieret ca. hvert 2-år.

Bestyrelsen:
Bestyrelsen vil takke for samarbejdet med alle i ejendommen - andelshavere, lejere og erhvervslejere.
Vi vil opfordre at alle melder sig på Foreningens Facebook gruppe, da mange informationer nemt videregives her navnet er AB Sankt Jørgens Gaard.

Reminder:
HUSK - tænker du på at renovere din lejlighed - udover maling og omskiftning af køkkenelementer—SKAL
bestyrelsen kontaktes. Rekvirer en byggebrochure hos bestyrelsen eller via www.absjg.dk. Vi beder alle om at være
opmærksomme på løse toiletter - det kan resultere i vandskader og AB eller forsikring betaler IKKE.

Aktiviteter i AB:
Årets sommerfest var igen en succes og håber flere vil deltage næste år.
Der vil være jule komsammen igen i år i december – så hold øje med Facebook gruppen og opslag i opgangene.
Sankt Jørgens Gaards juletræ vil i år stå og lyse og julemanden kommer forhåbentligt forbi igen.

Vi ses til Generalforsamlingen!

