
Referat  
Referat af fællesmøde onsdag d.20/3 2019 
 
0. Tilstede: Hus 1, 2, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 21, 24, 25, 26-st,  
1. Valg af ordstyrer: Christian (hus 6) har ordstyrerposten.  
2. Referent og tonemester: Christian (Hus 21) er referent. 
3. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt.  
4. Godkendelse af referat: Det blev diskuteret om omfanget af referaterne er blevet for lange. 

Fællesmødet nåede en konsensus om at referenten selv må afgøre detaljeomfanget. 
Flemming påpejede Ditte havde meldt sig til Vaskeriet sammen med Flemming, det var ikke 
blevet ført til protokols. Det blev hermed noteret.  

 
5. Punkter til beslutning 
 
a) Etablering af den manglende lampe på P-pladsen 

Mik Fremlagde foreslaget hvor der flyttes en lampe, når der alligevel skal graves. 
Erik mener at elektrikertilbudet på 6000 var meget dyrt. Mik forklarede at han og Arne selv vil 
installere lampen.  
Foreslaget blev besluttet. 

b) Færdiggørelse af stenbelægningen på Gårdspladsen. 
Torben forklarede om projektet, og lod det være til beslutning om vi skal bruge 22.000 dkr til at 
etablere en pigstensbelægning på gårdet. 
Erik mente at prisen var 38.000, og at dette virkede meget dyrt. Erik ville gerne udskyde 
beslutningen, og se det i sammenhæng med de andere investeringer i 5-års planen. 
Mik forklarede at de bofællesskabet ville få 16.000 tilbage i fradrag, at prisen derfor er 22.000. 
 
Det blev besluttet at arbejdet skulle bestillet til et max på 38.000. Mik vil undersøge om prisen 
kan reduceres, ved at befællesskabet selv laver det forberedende arbejde med at fjerne sten 
og samle dem.  

 
6. Punkter til debat 
a) Udendørsbelysning 

Jørgen fremlagde foreslaget. 2 lamper etableres i stien, mellem p-plads og strædet, 
yderligere en Skott Lampe etableres ved hus 24/25. Vi har allerede disse lamper liggende, så 
det skulle ikke være dyrt at opsætte. 
Der er opbakning til at sætte sætte de tre skott lamper op. 
 
Erik fremlagde sit arbejde hvor han har konfigureret 3 skotlaper forskelligt, med nyt skærm, 
afdækning og forkskellige pærer. 
Erik fremlagde sin research på indbygget LED, eller E27. Erik anbefalede E27. Der var 
opbakning til bruge E27. 

 
b) Svelleprojektet etape 1,5 

Flemming, plalægger at søge om rammebeløb på 66.000 dkr, til at flytte overskudjorden fra 
jordvarme projektet pladsen nord for hækken ved hus 1. 
Tine fremlade en computerrendering af hvordan det færdige arbejde forventligt ville se ud. 
Flemming forklarede at dette arbejde ikke krævede en tilladelse da det vil formentlig være 
omfattet af den eksisterende aftale (?) med kommunen. Kommunen besøger området næste 



uge, og hvormed vi får en bekræftelse om at at projektet kan gennemføres under den 
eksisterende aftale. 
Erik spurgte hvad der skulle ske med stykket øst for trappen. Flemming svarede at dette er et 
andet spørgsmål. 
Torben spurgte til lamperne, der var forkortet i Tines rendering. Flemming vil spørge 
kommunen om de kan installere nogle kortere lamper, og dermed skåne hus 1 for problemer 
med blændende lys fra de høje lamper. 

 
 
c) Behandling og tilsåning af Landbrugsjorden (Erik har bedt om dette debatforeslag kommer til 

beslutning på dette møde) 
Erik fremlagde foreslaget. Erik ville gerne rykke dette foreslag til beslutning, da det hastede 
med at få sået inden ukrudtet begyndte kom i vækst, at næste fællesmøde først er i Maj. 
Mik sagde at der kommer til at være et ekstraordnært fælles møde i forbindelse med el-
bilsprojektet. Måske allerede om et par uger. 
Mik, Lene og Anne-Dorthe tilkendegav de ikke synes at der var en god ide at rykke 
debatpunkter direkte til beslutning. 
Erik var ok, med at skyde beslutningen på det ekstraordinære fællesmøde. 
Mik og Erik vil koordinere omkring fjernelse af stenene. 

 
 
 
7.  Eventuelt 
Flemming havde fået en mendlig henvendelse en nabo, om bofællesskabet ville topbeskære træer 
der skyggede. Torben mente ikke bestyrelse skulle svare indtil der kom en officiel henvendelse. 

Anne-Dorthe opfordrede folk til at sende foreslag til den kommende Bakkesangbog. 

Tine spurge til jordvarmeprojektet, og hvordan bofællesskabet har sikret fagtilsyn og mod 
prisstigninger fra entrepenæren. Mik svarede at konsulenten er ansvarlig for tilsynet. 

Erik spurgte om der er planer om at fyre konsulenten. Mik svarede at man ikke planlægger at fyre 
konsulenten. Konsulenten sidder ikke i bestyrelsen hos entrepenøren, det gjorde han for et år 
siden. Men der er et godt samarbejde med konsulenten og energnisterne. 

Mik opfordrene beboerne til at holde øjnene åbne og henvende sig til ham vi de ser ting omkring 
jordvarmeprojektet der skal undersøges nærmere. 

Jørgen foreslog at vi overvejede et kulsyreanlæg som kunne bruges til at lave danskvand under 
fællesspisningerne. 


