
Fejl i budget vedr. udskiftning af varmtvandsrør og  
renovering af toiletfaldstammer – GF 2021 

7. juli 2021 
Kære andelshaver 
 
Under den ordinære generalforsamling den 14. juni 2021 blev nedenstående budget vist af Dennis Hansen 
fra A4 i forbindelse med præsentation af forslag om renovering/udskiftning af varmtvandsrør og 
toiletfaldstrammer.  
 
Budget A, som blev vedtaget af generalforsamlingen, viser overslag på omkostningerne ved en total 
udskiftning af varmtvandsrør og en renovering af toiletfaldstammer med metoden relining.  
Budget B viser overslag på omkostningerne ved en total udskiftning af varmtvandsrør og en total 
udskiftning af toiletfaldstammer. 
De to budgetter skal derfor indeholde de samme udgifter til udskiftning af varmtvandsrør. 
 
Desværre er der en tastefejl i budget A, da udgiften til udskiftning af varmtvandsrør i kælder er anført med 
beløb 1.300.00 (se gul markering). Det skulle korrekt have været 1.300.000 som i budget B. I budget A 
tæller beløbet derfor kun med i sammentællingen med 1.300 kr. Hvis beløbet bar korrekt anført, så ville det 
totale beløb for budget A ændre sig fra 8.937.875 til 10.561.250.  
 
Det er bestyrelsens holdning, at der ikke må være tvivl om, hvilket budget generalforsamlingen har 
vedtaget til projektet. Derfor er udgangspunktet, at der er vedtaget et budget på 8.937.875 kr. inkl. moms.  
 
Næste step i processen er udarbejdelse af udbudsmateriale og indhentning af tilbud på opgaven. Dette 
forventes færdigt i løbet af efteråret 2021. Hvis det herefter viser sig, at det ikke er muligt at gennemføre 
projektet inden for en budgetramme på 8.937.875 kr., så er det planen, at der bliver indkaldt til en 
ekstraordinær generalforsamling, som skal tage ny stilling til projektet. 

 
 
Hvis dette giver anledning til spørgsmål, så er alle andelshavere meget velkommen til at kontakte 
bestyrelsen på email (email@isafjord.dk) eller pr. brev (benyt brevsprækken til værkstedet i kælderen 
under Njalsgade 26B/28A). Alle henvendelser vil blive besvaret hurtigst muligt. 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 


