
Referat af bestyrelsesmøde, Digterparkens ejerforening, tirsdag den 3. oktober 2017  

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

2. Godkendelse af sidste referat. 

 

3. Viceværtrapporten 

- opfølgning på de prioriterede opgaver: 

- Diverse beton- og mur-arbejde – alt igangsat arbejde kører planmæssigt. 

- Kloaker/vejbrønde - alt igangsat arbejde kører planmæssigt. 

- vinduer - alt igangsat arbejde kører planmæssigt; der indhentes desuden tilbud på maling af vinduer i 

kollegiet. 

- skilte; der er opsat nye skilte mange steder i Digterparken. 

 

Alle beboere skal være opmærksom på at afløb fra terrasser og altaner skal være rene så de ikke stopper ti. 

 

Alle beboere skal være opmærksomme på, at der ikke må etableres ikke-godkendte konstruktioner og 

installationer på terrasser og altaner. Der må UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER bores i eller på anden vis 

monteres noget i betonen uden forudgående godkendelse fra bestyrelsen.  

 

Har man allerede etableret ikke godkendt konstruktion eller installation på terrassen eller altanen skal man 

henvende sig til bestyrelsen med et billede med henblik på godkendelse eller evt. nedtagning. Bestyrelsen 

kan kontaktes på Digterparken.aarhus@gmail.com. 

 

Ovenstående er med henvisning til husorden og vedtægter. 

 

4. Forsikring, glas i lejlighederne. 

 

På grund af en potentiel stigning i udgifterne til ejerforeningens forsikring grundet mange glasskader, 

betaler ejerforeningen selv udgifter til glasskader resten af 2017. Det undersøges i den forbindelse om 

ejerforeningen kan ændre vores forsikringsbetingelser så vi ikke fremover belastes unødigt af glasskader. 

 

5. Gennemgang af indkomne mail. 

 

6. Storskrald  

 

BESTYRELSEN OPFORDRER ALLE BEBOERE I DIGTER TIL AT HJÆLPE HINANDEN MED KUN AT STILLE DET 

TILLADTE AFFALD VED STORSKRALDSØEN. Hvis du er i tvivl om hvad der er storskrald, henviser vi til skiltet 

på storskraldsøen eller: www.aarhus.dk/storskrald. 

 

Du skal selv aflevere byggeaffald, herunder køkkener og toiletkummer, på genbrugspladsen.  

Husk at du altid kan lægger dit småt brandbare affald i de blå containere. Bestyrelsen er ved at undersøge 

hvilket slags storskrald man kan henvende sig til kommune om med henblik på afhentning. 

 

 

7. Økonomi  

 

Budgettet bliver fortsat overholdt og alle igangsatte arbejder holdes indenfor budgetrammen for 2017. 

mailto:Digterparken.aarhus@gmail.com
http://www.aarhus.dk/storskrald


 

8. Eventuelt 

I efterårsferien holder kontoret lukket onsdag kl. 17.00. 

 

Den nye affaldshåndtering træder i kraft som angivet i det omdelte materiale fra Aarhus Kommune. 


