
 

 Aarhus den 9. august 2016  

Referat af FU-møde 3/2016. Blok 1 

  

Deltagere:  
- Blok 1. Torben Sørensen, Viggo Tybring (TS/VT)   

- Blok 2. Ingen fremmødte  

- Blok 3. Flemming Johansen (FJ)  

- Blok 4. Lars Christiansen (LC)  

- Blok 5. Torben Mikkelsen (TM)  

- Blok 6. Benny Nielsen (BN)  

- Gårdhavehusene. Albin Birka (AB) 

 

TM blev valgt som referent. 

 

Dagsorden i.h.t. udsendte: 

 
Pkt.1: Dialog møde med gartner. 

- Sti ved tunnel under Centervejen. Fliser lægges om, træer/rødder fjernes. 
Accept efter tilbud fra Kold. 

- 6-7 m sti ved blok 3 med knækkede og ujævne fliser fornyes. 
- Knækfliser, støttemure ved blok 4 og 5 rettes. 
- Kildevæld ved blok 6 er afhjulpet med dræn. 
- Fortov ved blok 6/Kantorvænget. På grund af rødder kan fliserne ikke sænkes, 

”Knækkene” rettes over en ca. 1 m strækning i begge ender. 
- Borde/bænkeplads ved legeplads. Placering aftalt og omkranses af 

blodbøgehæk. Accept efter tilbud fra Kold. 
- Plantning af 3 stk. frugttræer (æbler) på græsarealet. Accept efter tilbud fra 

Kold 
- Trappe fra stamvej til græsareal fornyes. Accept efter tilbud fra Kold 
- Dronningebuske ved gårdhavehusene klippes som hæk 
- Der lægges fliser på sti til areal foran blok 1 (der skyller jord ud på fortovet 

ved kraftig regn). Samtidigt opsættes skilt med ”Legende Børn”. 
- Aftalt at container til hækkeklip kommer hvert år i uge 25-26. Juletræer kan 

henstilles ved affaldsøer inden uge 2, hvor de fjernes.      
Diverse småting vendt med gartner, f.eks. fejning. 
 
 
 



 
 
 
 
Pkt.2:Bemærkninger til og endelig godkendelse af ref. fra FU-møde 2/2016 
Referatet blev godkendt.   
 
Pkt.3: Økonomi  
Kassebeholdning pr. 3/8; kr. 148.787,91 kr. 
Det forventes at ca. halvdelen bruges til de i pkt. 1 nævnte gartnerarbejder. 
Herefter er der stadig en acceptabel buffer på ca. kr. 80.000,- i til uforudsete 
udgifter. Løbende overskud pr. måned er ca. 8.000,-. 
 
Pkt.4: Der skal findes en ny formand og kasserer, begge stopper efter dette møde. 
Flemming Johansen blev valgt som formand. 
Christian Christiansen overtager hvervet som kasserer. 
 
Og tak til Viggo Tybring for 33 års tro tjeneste på kasserer posten. 
 
Pkt.5: Meddelelser, herunder gartner. 
Der stiles efter et fælles bestyrelsesseminar i uge 43. FJ kontakter sognegård for 
booking af lokale. FJ modtager ideer eller oplæg til emner. 
 
Energirapporter er gældende i 7 år, og næste revision er derfor i 2018. 
                                                 
Pkt. 6: Eventuelt. Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt. Gensidig 
orientering. 
Ingen bemærkninger. 
  
 

 

 


