
Indkaldelse til FU møde i Kantorparken 

 

 torsdag den 30. januar 2020 kl. 19.30 – Blok 3  

Deltagere: Viggo Tybring B1, Lene N. Jacobsen B2, Flemming 

Johansen B3, Helle Andersen B4, Lars Laursen B5, Mari-Ann S. 

Christensen B6, Ebbe Bak Gårdhavehusene. 

Valg af referent: Flemming B3 

Pkt.1: Status på oprydning/genetablering af stamvejen og fortovene. 

 

Entreprenørfirmaet Munk som har forestået arbejdet med nye fjernvarmerør, samt 

efterfølgende reetablering af stamvejen og fortovet er næsten færdig. Der mangler  

opkørsler ved brandvejene, samt indkørslen til stamvejen. Indkørsel til stamvejen  

(Kantorparken) brydes op, og cykelstien føres igennem, hvorefter de eksisterende  

Chaussesten kan omlægges.  

De enkelte FU medlemmer bedes noterer ned, hvad der eventuelt mangler af 

reetablering i form af buske og plæner m.m. så vi kan give besked mens de er her. 

Det tidligere græsareal foran B3 pløjes op så snart vi får lidt tørvejr, og der anlægges 

græsplæne på hele området igen. 

 

Lars forslag til rydning til venstre fra indkørsel. Indberetning fra alle m.h.t. 

Manglende buske. 

  

Pkt.2: Opfølgning alle (bordet rundt)  

 

Flemming B3 (advarsel) 

Tømrerfirmaet Hougaard & Nissen som gennem flere år har udskiftet mange vinduer 

her i Kantorparken, er ikke det samme firma mere. Leif Hougaard annoncerer dog 

stadigvæk som om, men han er udtrådt af firmaet. Vi har beboere som har handlet 

med ham sidst på året 2019. De er kommet godt i klemme med forkerte indsatte 

vinduer, skrammede døre og alt for brede fuger. Leif Hougaard er ikke medlem af 

Dansk Byggeri og derfor heller ikke Byg Garanti. 

 

Ebbe Gårdhavehusene  

Orienterer om div. Indbrud i gårdhavehusene sidst på året 2019. 

 

Helle B4 

Orienterede om et ret stort salg af lejligheder (ca. 8) i B4 indenfor den sidste årstid.  
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Pkt.3: Indkomne emner til drøftelse: 

 

 3.a Ebbe (Gårdhavehusene) Beskæring af Dronningebuske 

 Vi undersøger priser hos E. Kold, opfølgning på buskebeskæring. 

 3.b Renovering af legepladsen (vi mangler stadig tilbud?) 

 Kim Rafn tømrer vender tilbage med tilbud på legepladsen.  

 3.c Skiltning ved indkørsel til stamvejen? 

 Mari-Ann undersøger 

  

Pkt.4: Økonomi og budget v/Christian Christiansen 

                                                                    

Pkt.5: Evt. Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt. Gensidig orientering! 

Flere stuelejligheder har ændret facaden – hvilket skal bringes tilbage til oprindelig 

stand. FU og de enkelte bestyrelser følger op. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Flemming Johansen FU –  

Mail: bestyrelsenb3@gmail.com –  

Mob: 50 74 39 07 

 

P.S. Giv venligst besked hvis I er forhindret  

mailto:bestyrelsenb3@gmail.com

