
Aarhus den 10. november 2015 
Referat af FU-møde 4/2015. Blok 2
 
Deltagere: 

- Blok 1. Torben Sørensen ( TS )  
- Blok 2. Christian Christiansen (CC) 
- Blok 3. Marianne Sørensen ( MS ) 
- Blok 4. Lars Christiansen (LC) 
- Blok 5. Nina Hannestad ( NH ) 
- Blok 6. Benny Nielsen ( BN ) 
- Gårdhavehusene. Albin Brka ( AB )

LC blev valgt som referent 

Dagsorden i.h.t. udsendte:

FU-møde:

1. Bemærkninger til FU-møde 3

Referatet bliver normalt gennemgået og godkendt via mail inden for 7-14. dage
efter møderne. Dette punkt er ved at være overflødigt.

2. Meddelelser, herunder:
Opfølgning på havevandringen, vejskilt, garage og 
forsikringsforhold    

   
Der er kun blevet lavet dræn nede ved blok 6, ellers er intet lavet af det der 
blev aftalt på havevandringen. Vi har heller ikke modtaget tilbud på de 
arbejder vi ønskede lavet. Vi vil have en tidsplan for forbedringerne fra Kold.

Vi skal have et højere skilt og placere det længere oppe mod Skejbyvej, gerne 
der hvor der engang stod en telefonboks. Vi får Kold til at købe et højere stativ 
og grave det ned.

Der havde været indbrud i garagen, men der var ikke forsvundet noget.



Forsikring: Garagen er forsikret, hvilket koster ca 900 kr. FU har en 
bestyrelsesansvars forsikring til ca 1200 kr.

3. Ekstraordinær valg af kasserer

Kandidaten vi havde håbet på kan desværre ikke. Viggo har indvilliget i at gøre
året færdigt, og er ikke afvisende for at tage 3 måneder mere. Hvis de enkelte 
blokke har gode kandidater er de meget velkomne til at byde ind.

4. Ekstraordinær valg af formand

Torben Sørensen har indvilliget i at være formand i en tidsbegrænset periode. 
Senest på august-mødet har vi valgt en ny permanent formand. Torben ønsker 
ikke at tiltræde som formand permanent. 

5. Økonomi og budget

Budgettet ser fornuftigt ud og der er ca. 60.000 kr. til evt. prisstigninger samt 
uforudsete udgifter årligt.

6. Evt.

Torben og deres ejerforening holder et møde omkring opdatering af vedtægter. 
Det opfordres at alle ejerforeninger holder et lignende møde.
Indførelse af pantebreve i lejlighederne er en mulighed for at sikre at ejere der 
forvolder skader kommer til at betale. 
Den skrå sti foran blok 3 er meget mudret og fuld af store sten. Det kunne være
rart at den var belagt med fliser i stedet da den er meget befærdet. Kommunen 
ejer stien, så der skal tages kontakt til dem om ikke andet.


