
Referat af
Carlton Karréens årlige beboermøde

afholdt torsdag den 15. marts 2011 kl. 18
på Cafe Carlton, Halmtorvet 14, 1700 København V

Deltagere:
• Charlotte Dons, Halmtorvet 12, 3TV
• Rikke Lovmand Vistisen, Halmtorvet 16, 4TV
• Hans Jørgen Hedebrügge, Halmtorvet 16, 4TV (uden stemmeret)
• Sara Nielsen , Halmtorvet 16, 1TH
• Pia Wain. Abel Cath. Gade 26, 3TV
• Ebbe Bo Hansen, Halmtorvet 12, 1TH

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beboerrepræsentationens beretning 
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab 2011
4. Fremtidig virksomhed, Budget 2012
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleant til beboerrepræsentationen
7. Eventuelt

Afvikling af det årlige beboermøde

1. Valg af dirigent og referent
Ordstyrer: Pia.
Referent: Ebbe.
Dagsorden blev godkendt.

2. Beboerrepræsentationens (BR) beretning 
Vandregnskabet v/Pia.
I forbindelse med vandregnskabet for 2010 fik flere beboere store ekstraregninger.
Baggrunden for dette var, at ejendommens hovedmåler viste et væsentlig større 
forbrug end summen af bimålernes forbrugstal.  Bimålerne er placeret i lejlighederne, 
restauranter mv. og viser det enkelte lejemåls forbrug. Differencen mellem 
hovedmålerens forbrugstal og bimålernes forbrugstal blev af administrator fordelt på 
lejerne, hvorved vi blev pålagt at betale for en mængde vand, som vi ikke havde 
brugt.
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BR klagede naturligvis over vandregnskabet, og dette affødte en længere 
korrespondance og møderække med administrator og Københavns Kommune.
De fejlagtige regninger blev trukket tilbage, og et nyt vandregnskab udarbejdet.

Et eksternt VVS-firma, der kender Carlton Karréen tilbage fra byfornyelsen, foretog 
en gennemgang hele ejendommens vandinstallation og fandt bl.a. et antal defekte 
målere og nogle hidtil ukendte målere.
DAC har i en mail 9. februar meddelt, at alt forbrug nu passerer bimålere.
Vi håber således på et retvisende vandregnskab for 2011. Det forventes senest 1. april.

Elforbrug i gårdhaven v/Ebbe
For godt et år siden blev det konstateret, at gårdhavens elforbrug (primært lys) 
gennem en periode på ca. 10 år er blevet betalt af Carlton Karréen.
En gennemgang viste, at vi havde et tilgodehavende på ca. 17.000 kr.
Da dele af sagen er forældet, blev der indgået et forlig på 8.000 kr., som blev fordelt 
på lejerne, således at alle lejere fik tilbagebetalt ca. 200 kr. i forbindelse med 
opkrævningen af januars husleje.

Klage over lejeforhøjelse pr. 1. januar 2012 v/Ebbe.
Vi har via LLO klaget over huslejeforhøjelse pr 1. januar.
Følgende budgetpunkter er indklaget, da vi og LLO ikke finder dem tilstrækkeligt 
dokumenteret:

- Skatter og afgifter
- Renholdelse
- Forsikringer
- El og gas
- Diverse udgifter

Sagen ligger nu til afgørelse i huslejenævnet 

Lejlighederne størrelse, prøvesag v/Pia
I forbindelse med byfornyelsen ”voksede” en del af lejlighederne, idet deres m2-antal 
blev opjusteret. 
Vi har gennemført en prøvesag, og en landmåler har opmålt Pia’s lejlighed.
Resultatet blev desværre, at landmåleren fandt, at de nuværende størrelser er korrekte, 
og sagen blev derfor afvist.

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab 2011
Regnskabet blev godkendt.

4. Fremtidig virksomhed, budget 2012
Der er ikke planlagt væsentlige initiativer i 2012.
Kontingentet fastholdes på det nuværende niveau.
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5. Indkomne forslag
Rikke foreslog at genoplive Carlton Karréens hjemmeside.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og Rikke tager kontakt til Carsten Christiansen 
og Joachim Oschlag, der tidligere har stået for hjemmesiden.

6. Valg af medlemmer og suppleant til beboerrepræsentationen
Alfred Lang er udtrådt af BR, og Niels Bomholt ønsker ikke genvalg som kassér.
BR forsøger at hverve beboerrepræsentanter.
Beboerne opfordres kraftigt til at melde sig som beboerrepræsentanter.

7. Eventuelt
Intet at bemærke

21. marts 2012
Ebbe Bo Hansen
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