
Forslag om udskiftning af vaskemaskiner samt 
etablering af elektronisk reservationstavle med 
betaling.

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:

Bestyrelsen foreslår udskiftning af de gamle vaskemaskiner og tørretumbler.
Samtidig opsættes en elektronisk reservationstavle med betalingssystem.
I forbindelse med udskiftningen opsætter Electrolux de nye maskiner og overtager ejerskab og drift 
af vaskeriet uden omkostninger for Lodsgården.

Baggrund for forslaget:

A: Sidste år købte vi en ny vaskemaskine for at imødekomme et ønske om mere fleksibilitet. De på 
det tidspunkt allerede installerede vaskemaskiner er købt i 2003 og er nu 15 år gamle. De er ved at 
være modne til udskiftning, selv om de stadig virker upåklageligt, men er dyre i drift og service.
Tørretumbleren er fra 2005 og har således rundet 13 år og er også udskiftningsmoden

B: Vaskereservationstavlen med hængelåse giver også nogle udfordringer og en jævnlig revision af 
låsene er nødvendig, da der med tiden er flere låse, som aldrig skifter plads og dermed bare optager 
plads for andre.

C: Der er efterhånden ikke mange mønter i omløb, og det kan være en udfordring at skaffe 5 og 10 
kr. mønter til maskinerne. Michael er godt nok flink til at veksle, men så er udfordringen også at 
pengene skal i banken og alle bankerne i Dragør er pengeløse. Godt nok tager nogle 
pengeautomater mod sedler, men alligevel… 

Bestyrelsen har forholdt sig til tillægsydelserne i tilbudet fra Pay Per Wash og besluttet at de ikke 
skal indgå i forslaget.

Økonomi:

Se vedlagte bilag ”PAY PER WASH” 
( NB! I bilaget er der et link til payperwash.com – brug i stedet vasketur.dk )

Idet Electrolux overtager ejerskab og drift af vaskeriet bliver maskiner og 
reservations/betalingsanlæg opsat uden udgift for Lodsgården.
Electrolux tilbagekøber den maskine som vi købte sidste år.
Prisen for en vask stiger fra 10 kr. til 12 kr. pr. vask. 
Prisen for ½ times tørring falder fra 10 kr. til 9 kr.

Indtægten fra vaskeriet på ca. 60.000 kr. årligt bortfalder. Det samme gør udgiften til service på ca. 
45.000 kr. årligt, ligesom udgiften på ca. 200.000 kr. til nye vaskemaskiner og ca 45.000 kr. til 
elektronisk reservation indenfor få år også gør. 
Besparelse på el- og vandforbrug ved nye maskiner i forhold til de gamle anslås til at udgøre 
minimum 22.000 årligt.

Afstemning:

Bestyrelsen anbefaler generalforsamlingen at stemme for forslaget.
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