
Referat af FU møde i Kantorparken

Referat af FU møde torsdag den 16. august 2018 kl. 19.00 ved legepladsen

Deltagere: Viggo Tybring B1, Flemming Johansen B3, Helle Andersen B4, Nicolaj 
Rasmussen B5, Inge M. Mogensen B6, Benny V. Nielsen B6, Ebbe Bak GH.

B2 var fraværende

Referent: Flemming B3 

Pkt.1: Parkvandring med Erik Kold 

Efter en parkvandring rundt i området, blev der en del opgaver noteret ned af Leila 
Kold, som fremsender tilbud på de opgaver til FU snarest. Ud over det, fremstår 
parkens grønne områder meget flotte trods sommerens hede.

Under dette punkt orienterede Viggo om det alternative tilbud vi havde modtaget fra 
en anden anlægsgartner, hvilket vi skal have taget stilling til så snart vi modtaget 
lignende tilbud fra Erik Kold. Det drejer sig om en ny 5 årig kontakt, så derfor er der 
indhentet tilbud fra anden side, så vi kan sammenligne. 

Pkt. 2: Orientering v/Flemming B3 siden sidst

Trods adskillige mail bl.a. i forbindelse med div. Opgravninger på vores stamvej, er 
der ikke noget svar, og i forbindelse med ansøgning om godkendelse/etablering af 
elevatorlift skal man udfylde en BR18 formular.
Det har jeg nu gjort, men ved afslut og indsend får jeg fra systemet besked på, at der 
undervejs er opstået en fejl!

Jeg har nu anmodet om et personligt møde, så lad os se hvad der sker.

Pkt.2: Orientering v/Viggo B1Elevator

Viggo har også forsøgt her i løbet af forsommeren at kontakte diverse personer, men 
endte med, at den vi havde talt med i maj, nu var gået på barsel, så hvem der lige 
havde overtaget opgaven vidste man ikke? I øvrigt har Viggo prøvekørt den model 
som vi har tilbud på fra firmaet A.P. Botved og den fungerede ganske udmærket og 
var stort set lydløs.
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Pkt.3: Kommende møde med Bech-Bruun (B&B)

Vi skal have et møde med B&B den 28. august 2018, kl. 15.00. Vi er tilmeldt 14 
personer fra de 6 bestyrelser, og mødes på adressen:

Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C (P-plads lige uden for døren)

Vi mødes ca. 14.45 ude foran.

Formålet med dette møde er, en gang for alle at få et økonomisk overblik af det 
projekt, som vi har arbejdet med det sidste års tid. Hvilket omhandler projektstyring, 
kravsspecifikation, udbudsforretning, forsikringer og økonomi.

Pkt.4: Økonomi og budget v/Christian Christiansen

Christian deltog ikke, men vi fik på sidste møde tilsendt budget m.v. og som 
Christian påpegede så er der ikke for meget, at ”at slå til Søren med” bl.a. hvad angår 
ekstra gartner arbejde. Ud over det er lige et par indbetalinger der udestår, men dem 
rykker han selv for.

Årsopgørelse er nu på hjemmesiden.
                                                                             
Pkt.5: Evt. Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt. Gensidig 
orientering!

Under vores parkvandring bemærkede Inge, at grusstien der går neden for B3 nu var 
blevet meget smal igen, og at træerne/buskene hænger ud over stien, så det kan være 
svært at komme forbi hverandre. Flemming kontakter Aarhus Kommune ”Parker og 
skove” for at høre dem. Sidst (2016) betalte FU for renovering af gangstien samt 
klipning af buske/træer, men det er kommunes område!

Murene på vores altaner skal være hvidmalede, og træværket sort andre farver må 
ikke benyttes, og hver enkelt bestyrelse har ret til, at gøre ejerne bekendt med det. 

Fibia/Waoo net er kommet med tilbud for de enkelte blokke om etablering af fiber 
forbindelser til alle lejlighederne. Dokumentation er fremsendt til de enkelte 
bestyrelser, da der er en beslutning pr. blok der skal tages.
Mogens Bergh fra Fibia møder gerne op til en orientering hos de enkelte blokke.
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Fællesudvalget har modtaget ansøgning om gravetilladelse fra Teknik og Miljø 
AffaldVarme Aarhus, som kort går ud på, at de om ca. 3-4 uger graver en 10-15 m. 
ned af stamvej oppe fra Skejbyvej. Årsag er nybyggeriet overfor Kantorparken.

Næste FU møde:

Torsdag den 15. november 2018 mødet afholdes i B2 kl. 19.00
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