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Tilstede fra bestyrelsen: Ssren Aabling [SAA], Hanne Kizach [HK], Henrik
fochumsen [Hl] (formand), Kristoffer Negendahl [KN] {referent], Lars Henrik
Olsen [LHO], Trine Kizach [TK] og foreningens arkitekt Karl Lassen [KL].

RenoveringspOekt
KL fortalte om den kommende tag^ og facaderenovering.

Vinduer er sidst malet i 2001 (normale interval er B er), og desuden trenger
kvistene overordentligt hardt til en renovering. Det vil vare klogt at renovere
alle 26 kviste samt de to skotrender, som indgir i tagfladen. Samtidigtvil det
vare oplagt at ia eftergaet og maletalle vinduerne.

Budgetoverslag blev gennemgaet
Stillads + byggeplads vil udgdre 3oyo afden samlede udgift til renoveringen,
hvorfor KL r5der til, at der udfdres sa meget som muligt, ner stilladset alligevel
er oppe.

KN spurgte til pracisionen i budgetoverslaget. Det blev understreget, at
udbudsmaterialet vil blive udbudt sedan, at der kan "velges til eller fra". Under
renoveringsforlrbet vil KL vurdere, hvilke arbejder som skal udftres.

HK forslog en undersdgelse af pris og mulighed for hydraulisk lift i stedet fbr
traditionelt sti lads. KL unders6ger muligheden.

TK spurgte, om der er sarlige krav i forhold til vedligeholdelse affredede
bygninger? KL warede, at huset skal holdes "sommeligt i orden" hvilket er
definitionen i bygningsreglementet.

Bestyrelsen forslar at KL udpeger 3-5 hovedentreprengrer. Detblev
undersFegei at de irnplicerede hovedentreprengrer har erfaring med gamle
fredede huse.

KL foreslog selv folgende:
- N.A. Nielsen (Tgmrer/Hovedentreprenor)
- oens Murerfirma (Hovedentreprendr)
- Bjarne Dam [Murer/Hovedentreprenor)

Eventuelt:
-B&OByggeindushi

Tidshorisont L.! . ,
KL forudsagde at tilbuddene vilforeningen i hande lige for piske.
Renoveringen vil kunne beglmde primo august 2011,
Renoveringsforlobet vil sandsynligvis vare ca. 3 maneder.

Ekstraordinar generalforsamling vil sandsynligvis kunne afholdes i begyndelsen
af maj.



Finansiering af renoveringsforslag ia f
Det er oplagt at gennemftre hele renoveringen nu dahl er uhyre fordelagtigt at
llne. En alternativ mulighed vil vare at omlegge foreningens nuv@rende l5n.
Finansieringsmulighederne diskuteresved nEste bestyrelsesmode. KN vil
videresende informationerorn omlegningaf lin.

Vangsgaards setningsskade.
Der er en stor og synlig satningsskade i kelderen v- vangsgaard Det vil vare
uforsvarligt ikke at undersdge/udbedre dette. Derfor skal en geotekniker
understge funderingsforhotdene, hvilket bliver igangsat med det samme,
Undersogelsen vil koste ca, 10.0001a. Omkostning til udbedring er ukendt

Gratriti i port (34)
Graffiti i porten tger HI og SAA sig al

Vaskeriet
Hanne vil tage et mtde med Gardlaugel for at diskutere udgiftsfordelingen
mellem gerdlauget og vores forening,

Herunder skal afkiares:
Regning til elektriker
Udgiiter til vand
Elektricitet
Udgifter til toilet

Neste bestyrelsesmode ,1 /.,'
Nyt bestyrelsesm6de afholdes umiddelbart eftet/bestyrelsen har modtaget
tilbuddene i forbindelse med renoveringen.


