Bestyrelsesmøde 12. juni 2019 kl 18.00
Til stede: Bente Nørgaard, Kate Hornbek, Thomas Heide, Birgitte Hvingel, Claus Langvig, Flemming Faaborg,
Astrid Marie Lauridsen og vicevært Steffan
1. Dagsorden godkendt
2. Referat godkendt
3. Viceværtrapporten
Opfølgning:
- Murværk/beton etape 3 (efter gennemgang med teknisk chef Flemming fra Sinding og Co er
vores anbefaling at reparation af beton samt maling/forsegling af øverste dæk igangsættes
snarrest muligt for af minimere skaderne fremadrettet)
- Fliser ved blok 42, 46 og 48 – er i gangsat
- Nye wire i garager 26 stk. (er næsten færdigt)
- Efeu er fjernet på facaden ved en enkelt lejlighed i Digterparken, der er efterfølgende blevet
malet. Udgiften hertil afholdes af ejeren.
- Et stort træ i en have i Digterparken er blevet beskåret
- Maling af indgangs døre Blok 32-34-40 er i gang; 19 stk. (foreløbig er døre i blok 34 og 40 malet)
4. Rør/ tag projekt.
Ift. arbejdet med udskiftning af vandrør har Sinding og Co anbefalet os, at vi første laver en
prøveopgang, med henblik på at få den bedste dokumentation og forhåbentligt billigste pris. Det er
aftalt at der udskiftes en stigestreng i en 3-etagers og en 2-etagers blok. Arbejdet forventes
påbegyndt i uge 32-33.
5. Parkering
a. Vær opmærksom på at påhængskøretøjer, campingvogne og trailere må kun holde på
parkeringspladsen i 12 timer jf. Århus kommunes regler om parkering: Bekendtgørelse om
standsning og parkering i Aarhus fra 2019.
a. Jf. husorden er parkering er forbudt uden for de afmærkede båse. Da dette i længere tid
ikke er blevet respekteret, har bestyrelsen besluttet, at undersøge mulighederne for at få
hjælp fra et p-selskab. Der indhentes tilbud derom.
6. Gennemgang af indkomne mail. Intet at bemærke.
7. Økonomi – budgettet overholdes ift. planlagte aktiviteter.
8. Evaluering af kontortidsordningen. Da der stort set aldrig er henvendelser i kontortiden, har
bestyrelsen besluttet at ordningen afskaffes. Fremover kontaktes viceværten via mail på
vicevaerten@digterparken-aarhus.dk, og bestyrelsen kan som altid kontaktes på mail på adressen
digterparken.aarhus@gmail.com.
9. Evt. Intet at bemærke.

