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1. Godkendelse af sidste referat 

Referat blev underskrevet 

2. Status siden sidst 

Udskiftning af hække afd. 02 er afsluttet. 

Udvidelse af P plads i Skovlund er afsluttet. 

Udskiftning af støttemur/stendige er afsluttet, men der er bestil ekstraarbejde på 

forlængelse af mur ved hjørnet ved nr. 2 samt udskiftning af hæk. 

Manglende isolering over samtlige vinduer har medført at alle nederste tagplader skulle 

afmonteres for at fjerne murbrokker i hulmur og udskifte til isolering. Projektet er lige 

afsluttet. 

Udskiftning af ovenlysvinduer og stern i udhæng i afd. 01 er igangværende. 

3. Godkendelse af årsregnskabet for 2019 

Hovedforening samt de enkelte afdelinger blev gennemgået med flg. Konstateringer. 

Hovedforening: Overskud kr. 2.500 overført til arbejdskapital som herefter udgør kr. 215.000 

Afd. 01, Nylandsvej: Overskud kr. 25.000 overført til opsamlet resultat. 

Afd. 02, Åhavevej: Underskud kr. 2.600. Årsagen hertil skyldes ikke for ringe driftsbudget, 

men derimod særligt fordyrende istandsættelser ved fraflytning, hvor udgiften har været 

større end henlæggelserne. Dette har medført en udgift i regnskabet på godt kr. 6.000. 

Afd. 03, Græsvangen: Overskud kr. 48.000, overført til opsamlet resultat 

Afd. 04, Fiskeri og Hejrevej, Kornvangen: Overskud kr. 46.000, overført til opsamlet resultat 

Afd. 07, Søndergade: Overskud kr. 3.000 overført til opsamlet resultat.  

Regnskaberne blev godkendt. 

4. Anvendelse af dispositionsfondsmidler. 

I forhold til hvad der tidligere er besluttet, er der dukket nye udfordringer op som kræver 

ændring af beslutning om hvilke ting der skal anvendes disp. Fond midler til. 

Kuldebro i tagkonstruktionen som følge af manglende isolering i afd. 03 er at betegne som 

en uforudset udgift som forventes at beløbe sig til ca. kr. 125.000. Der er derfor beslutte 
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ikke at skifte beklædning på skure i afd. 07. I stedet påtænkes det at male skurene og 

udsætte udskiftningen 34 år. 

Ændring af adgang til tagetage kan ikke lade sig gøre med den tiltænkte plan (kr. 35.000). 

Projektet udskydes idet udgiften til udskiftning af hække i afd. 02 blev kr. 30.000 dyrere pga. 

af reetableringer af haver indkørsler og belægnings sten. 

I afd. 07 blev det i stedet besluttet at igangsætte udskiftning af radiatorerne som er 

underdimensioneret. Udgift ca. kr. 80.000 

Der var enighed om at afvente ombygning af soveværelser og maling af skure i afd. 07 indtil 

alle øvrige projekter er afsluttet og afregnet, da der fortsat er usikkert om der dukker flere 

uforudsete udgifter op. P.t. bliver der ikke brugt mere af dispositionsfonden i forhold til 

planlagt. De bliver blot brugt på andre prioriteringer. 

5. Øvrige forslag 

Her forelå intet 

6. Eventuelt 

Her forelå intet 

 


