
Årsberetning for A/B Fægtegården 2016 

 

Indledning 

 

Det blev året, hvor swap lånet udløb d. 30.6. Herefter blev der omlagt til et fastforrentet 30 årigt lån 

på 2,5% 

Årsresultatet blev begrænset til et underskud på kr. 274.611 kr. på trods af kurstab på kr. 1.134.989 

på det nye lån 

Herefter har foreningen kun fastforrentede 30 årige lån, hvorfor afdrag og renteomkostningerne er 

kendt mange år ud i fremtiden. 

Foreningen har i forhold til tidligere nu fået reduceret renterne fra ca. 4% til ca. 2,5%. Derved kan 

boligafgiften iht. budgettet for 2017 sættes ned med ca. 10% og der kan spares op til fremtidig 

vedligeholdelse på 200.000 kr og til eventuelle stigninger i bidragssatsen på 200.000 kr. 

Bygningsvedligeholdelsesbudgettet fastholdes på 400.000 kr. som kan holde ved uforudsete forhold 

ved byggeriet. 

 

Finansielle poster 

 

Årenes finansielle resultater i 1.000 kr. ser således ud (overskud: +, underskud: ( ) ) 

Resultat i 1.000 kr.:  

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

     

(275) (1.087) 231 333 (1.040) 327 12  

(nb: de store underskud i 2012 og 2015 og 2016 skyldes kurstab ved 

låneomlægninger)  

Bygningsvedligeholdelse i 1.000 kr.: 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

183 308 241  42 78 165  76 

        



Årets gang i foreningen 

 

Grundejerforeningen Avedørelejren har fået et nyt beboerhus Smedjen, Østre Messegade 5, hvor 

der foregår mange aktiviteter og hvor den enkelte beboer i hele lejren kan leje huset til fest, 

aktiviteter mm. Der er ofte fredagsbar og søndagsbrunch. En beboer fra foreningen er med i 

gruppen, der arrangerer fredagsbar. 

Der blev udskiftet ilmodbånd (tætningslister) omkring vinduer. Endvidere blev der rettet op på 

nogle af fugerne, der tilbage fra byggeriets start ikke var lagt ordentligt. Det var ikke nødvendigt at 

udskifte alle listerne på en gang, så det er et arbejde, der vil fortsætte i det kommende år, når det er 

nødvendigt. 

Der har været to indbrudsforsøg via altandøren i rækkehusene i Vestre Kvartergade 3a-h. En beboer 

var årvågen og fik jaget dem væk. Men det kostede alligevel over 7.000 kr. at få genoprettet 

skaderne ved de to altandøre. Mange beboere er tilmeldt Nabohjælp og det kan der kun opfordres 

til. 

Desværre sker der en del tyverier i hele Avedørelejren.  Derfor lad være at have nogle værdifulde 

ting stående på fællesarealerne. Er det nødvendigt så få tingene låst med hængelås til f.eks. 

stolper/rækværk. 

 

Det tilbagevendende problem har været kvistene, hvor flere beboere har fået vand ind ad 

skråvinduer i køkken og stue, når det har regnet meget.  Dog har det kun fået et par stykker, der 

skulle repareres.  

Der er lagt meget rufakit på dér hvor de to skotrender (den skrå oppe på taget og den ved siden af 

velux vinduet) mødes for at forhindre at regnvandet løber ud over kanterne og ind over 

kvistvinduerne og ind i lejlighederne. Alligevel har der efterfølgende været problemer. Bestyrelsen, 

en beboer og håndværkere fik flere gange åbnet nogle af kvistene for at identificere problemerne. 

En monarfolrende var bukket, da det så ud til at en håndværker tilbage fra byggeriets start i 2004 

har gået på den. Fremover skal der også sættes en lodret tagrende på, hvorved 50% af regnvandet 

ledes uden om kvistvinduet og i stedet ud på siden og nede i nedløbsrøret. Endvidere mangler 

kanterne på skotrenderne ved kvistene et ombuk hvorfor vand ved kraftigt regnvejr/stormvejr løber 

ind over kvistens monarfol rende og ind under kvisten og ind i lejlighederne. Kvisten og velux 

vinduet ligger tæt ved hinanden hvorfor problemet kan opstå. Kvistens skotrende er beregnet til at 

tage det meste regnvand, ikke monarfolrenden.  Alt dette har vi gennemgået med snedkerfirmaet 

PEF ved Peer Frederiksen der står for bygningsvedligeholdelse af tag og kviste. Der vil løbende, når 

det viser sig påkrævet, blive lagt mere rufakit ca. tre steder langs skotrenderne. Det skulle kunne 

holde i 10-20 år. Skulle skotrenderne ledes ud på taget, som ville være den mest korrekte løsning, 

ville det blive alt for dyrt i forhold til rufakit-løsningen. 



 

De største poster for bygningsvedligeholdelse ser cirka således ud i kroner:  

Rensning/eftersyn af fjernvarmefiltre/radiatorer hos beboere         23.239 

Udskiftning af defekt fatning udendørs elpære           1.194 

Nyt udhængsskab ved teknikrum som ny info-tavle 7.318 

Skader ved indbrud           7.014 

Rensning af tagrender i efteråret          15.980 

Tagarbejde, inklusive reparation af kviste         56.671 

Udskiftning af udendørs tætningslister i ca ½ af bebyggelsen         51.108 

Udskiftning af varmemålere hos enkelte beboere         15.825 

Diverse småanskaffelser           5.139 

  

  

= i alt 183.488 

  

  

  

  

  

 

Kommunikationen i foreningen foregår dels via den interne gruppe AB Fægtegården på facebook 

og dels via den nye opslagstavle, der er sat op på siden af teknikrummet i Konstabelgade. Endvidere 

kan man på Grundejerforeningens nye hjemmeside avedorelejren.dk følge med i hvad der sker i 

lejren. 

Apropos storskrald har grundejerforeningen Avedørelejren lavet en aftale med Hvidovre kommune, 

om at der sættes containere/bure til metal, fjedermøbler, porcelæn, brændbart, elektronik og større 

husholdningsartikler op ovre ved Alarmpladsen bag Fægtesalen i en weekend ca. hver anden 

måned.  Datoer kan ses på Facebook, opslagstavle fremover og på Grundejerforeningens 

hjemmeside:avedorelejren.dk. Datoerne er allerede meldt ud og det sker i weekenderne fra fredag til 

og med søndag: 21.-23. april, 16.-18. juni, 18.-20. august, 20.-22. oktober og 15.-17. december.  

Der er oprettet en intern venteliste, dvs. når en beboer ønsker at sælge sin bolig, skal den først stå til 

salg i foreningen i 2 uger. Hvis ingen på den interne venteliste er interesseret, kan man herefter 

sælge den til en køber uden for foreningen. Når man påtænker at sælge, skal man derfor allerførst 

kontakte administrator. 

 

 

 



 

Finansiering 

 

SWAP-lånet med rente 4,18% udløb d. 30.6.16 og blev erstattet med et 2,5% fastforrentet 30 årigt 

lån. Efter d. 30.6.16 består finansieringen af foreningen af to lån: A.  2% 30 årigt fastforrentet lån 

med afdrag og B. et 2,5% 30 årigt fastforrentet lån med 10 års afdragsfrihed. Dagen efter 

generalforsamlingen kurssikrede bestyrelsen det nye 2,5% fastforrentede lån til kurs 96,675 efter 

fradrag.  

SWAP-lånet har tidligere haft den uheldige konsekvens at gælden steg når markedsrenterne faldt. 

P.g.a rentefald de sidste mange år har SWAP aftalen haft den konsekvens at gælden har været 

forøget med f.eks. op til ca 3,5 mio. kr. om året. Dette er nu ophørt og der er lagt loft over hvor stor 

gælden kan blive. Uanset om kursen på de to fastforrentede lån går over kurs 100 kan de altid 

indfries til kurs 100 og gælden vil derfor maksimalt kunne være ca. 60 millioner kr. som er den 

pålydende værdi af gælden. Det fastforrentede lån har endvidere den fordel at gælden falder ved en 

stigende rente. Ydermere kendes ydelsen på de to lån i hele lånets restløbetid. Det eneste der kan 

ændre ydelsen er, hvis bankerne ændrer bidragssatser på lånene og hvis lånene omlægges før tid. 

Som det er nu er renterne inklusive bidragssatser ca. 2 millioner om året mod tidligere års niveau på 

ca. 2,6 mio. kr. Foreningen har dermed fået glæde af de store rentefald, hvor renterne på både fast 

og variabelt forrentede lån er historisk lave. 

 

Sammenfatning 

 

Foreninger fra 30.6.2016 udelukkende finansieret af to fastforrentede lån; et med og et uden afdrag. 

Dermed er afdrag og renter og gælden kendt de næste mange år.  Pga.. de lave renter er det fra 2017 

jf. budgettet for 2017 nu muligt at spare 200.000 kr. op til fremtidig vedligeholde, at fastholde 

bygningsvedligeholdelsen på 400.000 kr. og at spare op til en eventuel stigning i bidragssatserne på 

200.000 kr. Endvidere kan boligafgiften sættes ned med ca. 10%, fordi boligafgiften tidligere var 

beregnet ud fra renter på 4% på lånene, som nu er reduceret til ca. 2,5% i gennemsnitlig effektiv 

rente på lånene. 

 


