
 Aarhus den 12. maj 2015 
Referat af FU-møde 2/2015. Blok 6
 
Deltagere: 

- Blok 1. Torben Sørensen ( TS )  afbud 
- Blok 2. Christian Christiansen (CC) 
- Blok 3. Marianne Sørensen ( MS ) 
- Blok 4. Lars Christiansen (LC) 
- Blok 5. Torben Mikkelsen ( TM ) 
- Blok 6. Inge Mogensen og Benny Nielsen ( IM )/(BN) 
- Gårdhavehusene. Jan Bruun ( JB ) Albin Brka (AB)
- Viggo kasserer

LC blev valgt som referent 

Dagsorden i.h.t. udsendte: 

FU-møde:

Reviser har meldt afbud

1. Valg af referent

LC blev valgt

2. Økonomi. Forelæggelse af regnskab og budget

Der blev spurgt ind til hvad FU har forsikring om, præcis hvad bliver 
sendt rundt pr mail.

Der blev spurgt ind til hvad vi lejer.  Det er små græsarealer omkring
blok 2 og 3.

3. Bemærkninger til referat 1. 2015

Hjemmeside.  CC får koder af Nikolaj og LC kan derefter sørge for FU
siden bliver opdateret.



4. Godkendelse af referat 1. 2015

Godkender referatet.

5. Meddelelser. Bl. a. Skejbyvej-sagen, hastighedsbegrænsning, 
vandudsivning, kloakering

Hastighedsbegrænsning:

TS og CC fik et tilbud på et skilt på omkring 1300kr. CC sender et 
forslag rundt pr mail.

Skejbyvej-sagen:

CC har kontaktet en advokat, hos Rødstenen.

Den 26. marts holdte fælleskabet for Risskov og kommunen et 
møde. Der er 3 ejere, 1 privat anparts selskab, et pensionsselskab og
Via college selv.

Vi er bekymret for hovedsagelig støj og højde af bygningen, pga. 
blandt andet skygge forhold.

Den ene ejer har trukket sig, der kommer mere information når en 
ny ejer melder sig på banen.

CC har snakket med Skejbyparken, de vil også gerne have 
indflydelse.

Vandudsivning:

Ikke noget nyt, Problemet har løst sig selv.

Kloakering:

Kloakkerne er blevet renset, Viggo sender en regning ud til 
blokkene.

6. Ejendomsmægleres skiltning



CC skriver en mail til ejendomsmæglere om at vi ikke ønsker andet 
en flade skilte i vinduerne. Ingen skilte i jorden eller ud fra bygninger

7. Områdets udseende

FU stiler stadig mod at et ensartet udseende, på havevandringen vil 
vi lægge mere vægt på det.

8. Ønskeseddel: Bord-bænkesæt. Fortov ved blok 6

CC sørger for 2 container, en i uge 1 og en i uge 27 (så frem det kan 
lade sig gøre)

Der vil blive brugt penge på et fast bord-bænkesæt ved lejepladsen.

Ligeledes vil der bliver brugt penge på et fortov ved blok 6.

9. Valg. Evt. nye medlemmer. Valg af formand. Valg af revisor.

Viggo har en ny revisor (Lars Jensen) fra samme firma.

Lars Christiansen overtager for Jens Kjær fra Blok 4

Albin Brka overtager for Jan Bruun fra Gaardhavehusene

CC vælges som formand

Næste år skal vi have fundet ny kasserer.

10. Eventuelt.

Kloak ved indkørsel, Der bliver ved med at stå vand. Ikke lavet ordenligt 
CC er på sagen.


