
Bestyrelsesmøde 06-02-2013 kl. 16.30. 

Deltagere: Michael, Line, Lisbeth og Kristina 

 

Møde med SEAS-NVE 

SEAS NVE har overtaget Dansk Bredbånd, som leverer vores signal til TV og internet og samtidig ændret 

navnet til Waoo. Vi havde inviteret Søren. I forsøg på at få dem til at give os bedre tilbud end det vi har i 

dag.  Waoo dækker i dag ca. 160.000 husstande. Søren vender tilbage med et decideret tilbud. En evt. 

aftale gælder i 3 år.  

 

Kloakprojektet 

Det går fremad, som alle kan se. Den kommende periode, vil der blive støbt nye kældertrapper og sættes 

filigranelementer op og udstøbe dem. 

Der har været nogle problemer med stikledninger på Skaffervej, hvorfor arbejdet med disse er forsinket. 

Problemerne skyldes et firkantet betonrør i jorden som ikke fremgår af de officielle tegninger vi er i 

besiddelse af fra kommunen. 

I forhold til tidsplanen er der ingen nævneværdige forsinkelser. 

Vi får en uforudset udgift i forhold til bortkørsel af jord (600 tons jord). Denne udgift kunne ikke forudses, 

da jorden er en anden beskaffenhed end først forventet og derfor ikke kan genbruges. 

 

Kælderbure 

Før vi kan frigive kælderburene skal TDC være færdig med at lave deres arbejde og kældrene skal være 

sikret mod vandindtrængen.  

Når vi får accept på at alt er i orden, skal der laves en grundig rengøring. Vi kontakter Andersen rengøring 

(som udfører vores trappevask) og laver aftale herom. 

Herefter sættes nye låse på burene og nøgler udleveres.  

Vi arbejder så hurtigt vi kan, og vi ved at det ikke er sjovt for nogen at have opmagasineret sine ting diverse 

steder. Vi gør, hvad vi kan og på nuværende tidspunkt forventer vi kælderburene klar i slutningen af marts. 

 

Grønne gårde 



Der er ikke kommet noget nyt i forhold til opstart af arbejde og Gårdlaug fra Grønne Gårde. Bjørk har 

henvendt sig i forhold til, hvem der ejer garagerne i gården. Vi forventer at Grønne Gårde kan starte op i 

gården medio marts. 

 

Nye vinduer/facaderenovering 

Der er indhentet tilbud på vindue/facade-renovering fra én entreprenør. Vi vil i den kommende tid 

indhente tilbud fra flere. Vi vil som udgangspunkt foretrække at få lavet facaderenoveringen og 

vinduesudskiftningen som én entreprise.  

I forhold til valg af vinduer vil vi i første omgang arrangere møde med Ideal Combi, som afgav tilbud i 

sommers, for at se deres udvalg. 

 

Vedtægter 

Lisbeth har sat renskrivning af vores vedtægter i gang, så de findes digitalt. Så vil det være muligt for 

bestyrelsen at komme med forslag til ændringer. 

 

Storskraldscontainer 

De ønskede datoer for containere er givet videre til kommunen. Vi venter på nærmere besked om hvilke 

datoer containeren så rent faktisk kommer. Lige så snart vi er bekendt med datoerne/ugerne meldes de ud. 

De ønskede uger for containeren kan ses på hjemmesiden.  

 

Møde sluttet kl. 20.00. 

 


