
Referat af bestyrelsesmøde onsdag 11. Januar, 2017

1. Kloak-projekt
Ved ekstraordinær generalforsamling torsdag 12. Januar blev det vedtaget at igangsætte
renovering af vores kloaksystem. Tak til alle fremmødte og indleverede fuldmagter. Vores
konsulent, Jens Bokelund, starter med en mere detaljeret planlægning sammen med
entreprenøren, og vi fra bestyrelsen holdes løbende orienteret - ligesom vi selvfølgelig vil holde
alle beboere tilsvarende orienteret.
Det vil blive nødvendigt at få adgang til nogle kælderrum, men vi har heldigvis også rum, der står
tomme, i reserve. Hele projektet bliver udført i etaper, så hvis dit kælderrum skal ryddes
midlertidigt, vil du kunne få et andet stillet til rådighed i den aktuelle periode.
Ja, det er lidt irriterende, men se på det som en mulighed for at få renset ud i eventuelle ting, du
alligevel ikke har brugt i de sidste mange år.
Mere information følger, når mere information er til rådighed.

2. Tilstand af Duevej
Mange har nok lagt mærke til, at der er kommet skader i asfalten - specielt efter opstart af
byggeriet med skolens udvidelse. Vi har fået henvendelse fra Vej, Park & Miljø om at udbedre de
værste huller i vores del af vejen. I stedet for at lade kommunen udføre pletvise reparationer og
derefter sende regningen til os, vil vores vicevært udbedre de værste skader. Vi er også i løbende
dialog med samme afdeling af Frb Kommune i forbindelse med eventuelt overgang fra privat
fællesvej til offentlig vej.
Det er jo hul i hovedet at totalrenovere vejen, mens byggeriet er i gang, hvilket kommunen også er
klar over. Når kvarterets veje hen over året skal istandsættes, begynder de i den anden ende og
venter med Duevej til sidst. I skrivende stund har vi ikke flere detaljer om vejens fremtidige status,
men også på dette område følger mere information, når vi får nyt fra kommunen.

3. Vaskeriet
Det nye booking- og betalings-system er i fuld drift. Vær opmærksom på, at vi har mange tørre-rum
langs kælder-gangen mod gården. Disse rum kan naturligvis også bruges til at tørre tøj af beboere,
der vasker i egen lejlighed og ikke i vaskeriet.
Har du spørgsmål om vaskeriet, så skriv til bestyrelsen@duevej.dk

4. Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag 22. Februar 2017

5. HUSK:
Ordinær generalforsamling torsdag 27.april 2017


