
    Aarhus den 6. februar. 2015  

 

Referat af FU-møde 1/2015. Blok 1.  

 

Deltagere: 

- Blok 1. Torben Sørensen ( TS ) 

- Blok 2. Christian Christiansen (CC) 

- Blok 3. Marianne Sørensen ( MS ) 

- Blok 4. Jens Kjær ( JK )  

- Blok 5. Torben Mikkelsen ( TM ) 

- Blok 6. Inge Mogensen og Benny Nielsen ( IM )/(BN) 

- Gårdhavehusene. Jan Bruun  ( JB ) 

  

JK blev valgt som referent 

 

Dagsorden i.h.t. udsendte: 

 

FU-møde: 

 

1. Bemærkninger til FU-møde 4/14: Ingen 

 

2. Referatet godkendtes herefter. 

 

3. Opfølgning på havevandring – det ensartede udseende af 

blokkene: CC har sendt breve rundt til 9 beboere. CC har kun 

fået tilbagemelding fra en beboer, som undskylder og lover at 

der bliver rettet op på problemet. 

 

Sti ved tunnel: Pga. klager over stien ved siden af tunnelen 

under Skejbyvej, blev det aftalt at stien bliver besigtiget på 

næste havevandring. Derefter besluttes det i FU om stien skal 

rettes op eller nedlægges. 

 

Opfølgning på ventilation: MS har indhentet tilbud på rensning 

af ventilationsskakte. Priser er kr. 13.795 + moms. MS foreslog 

at de enkelte bestyrelser i blokkene selv ringede til firmaet og 



bestilte en rensning, fx i uge 21, 2015. Det anbefales at alle 

blokke får renset deres ventilationskanaler. 

 

Opfølgning på hastighedsbegrænsning: CC indhenter pris på et 

skilt. 

 

Vandudsivning ved blok 6: Der var en del snak frem og tilbage 

omkring vandudsivning ved gavlen af blok 6, mod 

Kantorvænget. Aarhus Vand er blevet kontaktet, men de har 

ikke en vandledning i terrænet hvor vandudsivningen er. 

Det blev besluttet at BN bestiller en entreprenør til at grave op 

hvor vandet siver. Afhængigt af hvilken skade der er tale om, 

(stoppet drænrør eller utæt vandrør) vil ansvaret og dermed 

også det økonomiske ansvar blive placeret.  

 

Byggeri på Skejbyvej: TS gjorde opmærksom på at han ingen 

tilbagemeldinger har fået fra FU medlemmerne omkring 

tidligere fremsendt mail indeholdende Sketchbook 

(projektoverblik) over det kommende byggeri. TS var skuffet 

over at der ingen interesse er i FU regi for at klage over 

byggehøjden. 

TS oplyste om at projektet har været i støbeskeen i omkring 5 

år.  

 

4. Økonomi: Revision Aarhus vil blive foreslået som revisor for FU 

ved næste FU møde. 

Ønskeliste: Punkterne på listen udsættes til næste Fu møde når 

FU økonomien er blevet belyst. 

 

5. Opstilling af tøjcontainer: Der blev ved flertalsafstemning 

besluttet at Blå Kors ikke må sætte tøjcontainere op i vores 

område. 

 

6. Benny Nielsen afløser Inge Mogensen, blok 6 

 



Der blev opfordret til at få skiftet fjernvarmemålere med 

henvisning til brev fra Affald Varme Aarhus. Dog ikke CTS/M-

bus løsningen, da denne ikke er relevant for os. 

 

Tegninger over dobbeltdøre ligges op på hjemmesiden. Lars 

Christensen fra blok 4 kontaktes for evt. oploadning af 

tegningerne. 

 

Nicolai er ikke længere hjemmeside redaktør. 

Alternativet kunne være Henrik Fonahle fra blok 1 eller Lars 

Christensen fra blok 4. Begge kontaktes i de enkelte bestyrelser. 

Tilbagemelding på næste FU møde. 

 

         

 

Mødet slut kl. 20.50 

Jens Kjær 

 


