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Dagsorden 

1. Nyt fra formand 
2. Nyt fra ejerforeningen 

3. Nyt om økonomi 

4. Nyt fra drift 
a. Aflæsning 2020: El, vand og varme 
b. Mange lejer 
c. Dalbøge rengøring  

5. Nyt fra FU 

6. Evt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat 

- Nyt fra formanden 
- Rigtig godt med de nye navneskilte.  
- Mange beboerhenvendelser Lene besvare disse mails, for at undgå forvirring.  
- Der har været problemer med vand, der trænger ind fra ydermuren henne i nr. 

16. Kan evt. skyldes furer på ydersiden af blokken. 
- Arne tjekker dette 

- Nyt fra ejerforeningen 
- Der skal rettes i oversigten over beboere med personlige informationer. 

- Dette laves fysisk for at have det overskueligt  
- Det er besluttet at husorden skal opdateres. Dette står Christian og Gitte for 

at gøre. 

- Nyt ift. økonomi  
- Der bliver sendt en ekstra opkrævning ud på 1000 kr. til manglende 

lejekontrakt i nr. 12 
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- Mange trælse problemer med banken, håber det snart ordner sig så kasseren 
kan betale regning. Da det pt. er formanden der også sidder med denne 
opgave.  

- Kasseren ønsker derfor at bestyrelsen skifter bank.  
- Dette tjekkes på FU-møde, da det måske har en betydning i 

forhold til evt. tilbud på samlet renovering  
- Det tages op på næste møde om vi kan skifte og om det skal op på 

generalforsamling.  
- Dalbøge trappevask er steget med 200 kr. om måneden, da det nu 

bliver brugt det rigtige rengøringsmiddel. 
- Regning fra Erik Kold fra 2017 og 2018  

- Dette følges op på, da bestyrelsen ikke forstår hvorfor der først 
kommer regninger fra 2017 nu. 

- Nyt fra drift 
- Rørskade i 12 3. th. udbeder på forsikringens regning.  
- Rørforsikring udløber efter 50 år, hvilket betyder i år, derfor skal der 

undersøges hvad det koster når der skal “gen”forsikres.  
- Rør nede ved varme rum er ved at knække.  
- Der er udskiftet ventiler for varmt vand.  
- Kalk i varmebeholder, rengøres hvert år. Kan også være grunden til det 

manglende varme vand om morgen. 
- Der har været klager over rengøring. Sammen med at hovedrengøring ikke 

var grundigt nok.  
- Der tages kontakt til Dalbøge, så der sammen med dem kan blive 

gennemgået hvad der skal gøres bedre.  
- 2 ruder smadret i nr. 16 er taget op med forsikringen, der ordner det.  
- Ventilationen i nr. 14 er ude af drift, men der mangler reservedele så der går 

et stykke tid inden der kommer gang i den igen.  
- Alle lejligheder skal tjekkes angående ventilation,  

- Der skal derfor findes en dag hvor dette tjekkes.  
- Det skrives rundt til beboerne for at tjekke udluftningen grundet de 

problemer der har været.  
- Århus kommune har ringet til Arne, da affaldet ikke er blevet sorteret 

ordentligt. Hvis dette sker igen kommer der en kæmpe bøde til foreningen.  
- Arne laver nye tegninger der hænges ved skralde øen, samt et oplæg 

på Facebook.  
- Arne fjerne nr. over skraldespande, da der ikke er specielle 

skraldespande til hver opgang. Skraldespandene skal kunne lukke.  
- TDC kontaktets for at høre om der kommer nærmere reparationer ved TDC 

skabet.  
- Nye lamper ved stien ved gavlen. Arne indhenter tilbud på evt. nye lamper 

eller renovering. 
- Der er kommet penge tilbage fra vaskeriet. Der mangler stadig et par 

måneder, samt kontrakten.  
- Lene tager kontakter Pay per wash.  
- Arne tager kontakt til Electrolux  
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- Nyt fra FU 
- Speede up i forhold til renovering, derfor holdes der 4 ekstra møder om 

renovering.  
- evt. Fælles-arbejdsdag som skal bruges på at renoverer legepladsen. 
- I blok 3 har de udskiftet til digital el og varme måler dette har kostet 21.000  
- I forbindelse med opgravning af vejen, kommer der mere vejarbejde. Der er 

forhandling med kommunen om at de betaler.  
- Fælles loppemarked med de andre blokke der kommer mere info senere.  
- Vedligeholdelsesplan udløber i 2021, der skal laves en ny. Der laves evt. en 

fælles plan med FU.  
- Se nærmere i FU referatet på hjemmesiden. 

- Evt 
 
 
 
 
 
Næste møde:  

- Den 20 marts kl. 19  i fællesrummet 
 
 
 
 


