
 Aarhus den 11. august 2015 
Referat af FU-møde 3/2015. Blok 4
 
Deltagere: 

- Blok 1. Torben Sørensen ( TS )  
- Blok 2. Christian Christiansen (CC) 
- Blok 3. Marianne Sørensen ( MS ) 
- Blok 4. Lars Christiansen (LC) 
- Blok 5. Torben Mikkelsen ( TM ) 
- Blok 6. Inge Mogensen ( IM ) 
- Gårdhavehusene. Albin Brka ( AB )

LC blev valgt som referent 

Dagsorden i.h.t. udsendte:

FU-møde:

1. Bemærkninger til FU-møde 2.
FU Forsikringer følger CC op på. Hjemmesiden afventer input fra 
Nikolaj grundet software update. CC har fået et firkantet skilt som vi 
kan sætte op. Finn mener ikke jobbet omkring kloakering var gjort 
ordentlig, men mere ved vi ikke. 

2. Godkendelse af referat fra FU-møde 2.
Det er godkendt.

3. Gennemgang af resultat af havevandringen.
Gartneren giver tilbud på: Sti ved tunnelen får rettet fliser og 
beplantningen klippes ned. Den skrå kant ved tunellen bliver pisket 
2-3 gange årligt. Buskettet mellem blok 1 og 2, samt 2 og 3 
beskæres. Gren på birketræ ved blok 1 fjernes. Blok 3 berberis skal 
være lidt højere ved udkørslen til stamvejen. Buskettet ved 
gårdhavehusene skæres ned. 1. række helt og 2. række delvis. Der 
bliver samtidig lavet indgang fra parken. Mangler berberis ved blok 
6. Fiber ”sporet” bliver ordnet af Waoo, CC har kontakt. Gartnerne 
blev ligeledes gjort opmærksomme på flere mindre ting der vil blive 
ordnet løbende. Der var larveangreb flere steder, som 
opmærksomheden skulle rettes på.



4. Meddelelser.
Byggeriet på Skejbyvej. Der er fundet en ny ejer af den sidste 1/3 af 
det nye byggeri. Ellers er der ikke sket så meget. Vi afventer 
indkaldes til en fælles hørring.

5. Vand på fortovet ved blok 6.
Kold giver et tilbud på et dræn. Første overslag ligger på omkring 
8000kr.

6. Økonomi.
Vi afventer beregninger fra Kold efter havevandringen.

7. Evt.
Vi vil gerne have altan dør udseende på hjemmesiden.
Sylan har givet et bud på at rense en facade for ca. 138.000kr i blok 
5.
De enkelte ejerforeninger skal være bedre til at holde styr på at der 
ikke står affald til storskrald i længere tid.
Ved havevandringen blev der flere steder konstateret manglende 
hækklipning. Skal klippes, da gartnerens arbejde besværliggøres.


