
 

 Aarhus den 24. maj 2016  

Referat af FU-møde 2/2016. Blok 5 

  

Deltagere:  
- Blok 1. Torben Sørensen ( TS )   

- Blok 2. Maria Sommer (MS)  

- Blok 3. Flemming Johansen ( FJ )  

- Blok 4. Lars Christiansen (LC)  

- Blok 5. Torben Mikkelsen ( TM )  

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

- Gårdhavehusene. Albin Birka ( AB ) 

 

Nye medlemmer skriver mail til TS med kontaktoplysninger. 

 

TM blev valgt som referent. 

 

Dagsorden i.h.t. udsendte: 

 

 
Pkt.1: Bemærkninger til og endelig godkendelse af ref. fra FU-møde 1/2016 
Referatet blev godkendt. 
 
Pkt.2: Der skal findes en ny formand og kasserer, begge stopper efter august mødet. 
Der er pt. ingen formandsemner. Alle gentænker arbejdsfordeling til drøftelse på 
næste møde, for at det er lettere at overkomme opgaven som formand. 
F.eks. behøver opgaven med at arrangere et bestyrelsesseminar i sognegården ikke 
at ”hænge” på formanden.  
Christian fra blok 2 er måske villig til at fungere som kasserer. Christian kontaktes. 
 
Pkt.3: Økonomi  
Økonomien er fin, der er ca. 50.000 til disposition i kassen udover vores faste 
udgifter. 
LC bestiller 2 stk. fodboldmål. De gamle er i stykker. Vurderet at koste 1.500- 2.000 
kr. 
 
 
 
 



 
 
Pkt.4: Meddelelser, herunder gartner. 
 TS kontakter Kold for udførelse af de bestilte arbejder fra havevandringen i 2015, 
samt Kold’s kommentarer til hældningen på det udførte fortov i Kantorvænget. 
Desuden rykkes for fejning af området. 
 
Pkt. 5: Er det en idé at gå sammen om en ny energimærkning. 
Alle undersøger hvornår deres energimærkning udløber til næste møde. Derefter 
tages beslutning om hvor mange det er aktuelt for.  

Pkt. 6: Skejbyvej 1-27.  
Intet konkret nyt. Der er rygter om at kommunen overfor entreprenøren kræver at 
svømme- og idrætshal bevares.  
 
Pkt. 7: Regler for storskrald, som sættes for tidligt ud ved gavlen. Hvad gør vi?          
De enkelte bestyrelser skal opfordre til at storskrald ikke sættes ud før tirsdag aften. 
Det er muligt at bestille afhentning og afkræve betaling hos affaldsejer (hvis en 
sådan genkendes). Der er set personer ”udefra” aflæsse affald 
                                                       
Pkt. 8: Eventuelt. Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt. Gensidig 
orientering. 
Emner til bestyrelsesseminar kunne være: Vedtægter, ejerpant i lejligheder, 
isolering, ensartet udseende og elevatorer. 
Fælles erfaringsudveksling om varmesystem (ekspansionsbeholder og 
varmeveksler). 
  
 

 

 


