
Referat af bestyrelsesmøde d. 17.8.17.  

1. Kloakprojekt.  

Desværre har der været forsinkelse her til slut. Vi forventer dog, at projektet afsluttes om 14 dage, 

hvorefter der vil være overdragelsesforretning. Hvis nogen har kommentarer eller observationer i relation 

til projektet, hører vi gerne fra jer. Skriv til bestyrelsen@duevej.dk 

Grunden til at der var vand i kældergangen efter et kraftigt regnvejr for nogen tid siden er, at godt nok var 

ristene installeret, men der var endnu ikke lagt asfalt, hvorfor risten lå højere end gangen og vandet derfor 

ikke kunne løbe væk. 

Når håndværkerne er væk skal der gøres rent i kældergangen. Forhaverne skal ses efter for udgåede 

planter. Der kan dog først plantes bøgehæk i efteråret.  

2. Gården. 

Vi har tidligere nævnt, at vi ønskede at fjerne metalbøjlerne foran parkeringsbåsene, både de hele og de 

stumper, der er foran nogle pladser. Dette er imidlertid droppet, da det viste sig at blive utrolig dyrt.  

Vedr. belægning i gården lader vi det være, som det er nu. De sorte asfaltstykker vil med tiden blive grå. Vi 

havde håbet, at der var penge i kloakprojektet til en asfaltering af gården, men da dette ikke er tilfældet, vil 

vi vente og på et senere tidspunkt få asfalt over det hele.  

Port til området med dagligt affald har været diskuteret. Vi hører, at der stadig kommer uvedkommende i 

gården, men det har aftaget meget, så vores strategi er at lukke endnu mere ind til de rum, hvor vi 

afleverer ting og sager og håbe, at de uvedkommende ikke finder det besværet værd at besøge vores gård.  

Vi er ved at få bygget et nyt cykelskur og et haveskur. I samme omgang lægges taget på barnevognsrummet 

om, så der bliver samme ståltag på disse sammenhængende bygninger. – Taget i hele affaldsområdet er 

skørt og der er huller, derfor kommer der også nyt ståltag.  

3. Internet.  

Vi har fået tilbud fra Novomatrix og Fibia. Vi inviterer de to firmaer til de kommende bestyrelsesmøder og 

vil derefter beslutte, om vi fortsætter med Fibia eller ej.  

4. Tørrerum.  

Vi er ved at indhente tilbud på renovering af tørrerummene. Det er især de tre rum som ligger ved nr. 58, 

som trænger til en omgang.  

5. Nabogrunden.  

Endelig er byggeriet af 8 ungdomsboliger startet.  
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