
Referat af FU møde, d. 04.09.2019 

 Deltagere:  Lene N. Jacobsen B2, Flemming Johansen B3, Helle Andersen B4, Lars Laursen B5, 
Benny V. Nielsen B6, Ebbe Bak Gårdhavehusene, Kasserer Christian Christiansen & Gartner Erik 
Kold eller Laila Kold  

Valg af referent: Benny B.6 

Pkt.1: Parkvandring med E. Kold – vi mødes ved Blok 1 ved nr. 8. 
Pkt.2: Opfølgning alle (bordet rundt)  
Pkt.3: Indkomne emner til drøftelse: 
 3.a Inspektion af legepladsen, samt maling (Flemming) 
 3.c Bemærkninger til gartnere? 
 3.b Aarhus Affald Varme – projektet! 
Pkt.4: Økonomi og budget v/Christian  
Christiansen                                                                               
Pkt.5: Evt. Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt. Gensidig orientering! 
 
Ad1) Parkvandring aflyst p.g.a. vejrlig. Flemming har været parken rundt og har ingen 
kommentarer. B 6 erindrer igen om Fældning af træer ved B6 ud mod Kantorvænget. 
 Ad2)

B1: Intet nyt

B2: Holder ekstraordinær generalforsamling, d. 28. sept vedr. Elevator. 

B3: Har p.t. gang i renovering af kældergulv p.g.a. betonskader observeret i forbindelse med 
påbegyndt maling af kældergulv.

B4:  Påtænker installering af lys ved affaldsø.  

B5: Intet nyt

B6 : Har i forbindelse med projekt nyt tagpap undersøgt mulighed for  efterisolering af loftrum som 
krævet ved byggereglement. Det er teknisk ikke muligt at efterisolere med indblæsning af 
granulat p.g.a. tagkonstruktion, ligeledes er det urentabelt af samme årsag. Gårdhavehusene: Skal 
have asfalteret stikvej. 
 
Ad 3) a: Legepladsen er gennemgået af firma Dalpin m.h.p. vurdering af sikkerhed, der er fundet 
adskillige graverende fejl der skal  udbedres før det er sikkert at benytte legepladsen som derfor vil 
blive afspærret indtil udbedring af fejl.
 b: Rør arbejde på stamvej meldes færdig medio nov. 2019. c: Gartner giver tilbud på fældning af 
træer v. B 6 samt etablering af busket. 



 Ad 4) Økonomi og budget gennemgået af Christian Christiansen, økonomien er fin og der er ingen 
kommentarer eller spørgsmål til regnskabet. Indbetaling til vejfond indstilles p.g.a. kommunens 
pligt til genetablering af vej efter rørarbejde.

Det blev besluttet at hæve blyantspenge til kasserer og formand til kr. 1200,- 
 

 

 


