Grundtvigs Hus Kollegiet
Møde med afdelingsbestyrelsen den 3. november 2014
Deltagere: Tobias Priemer, Laura Thygesen, Svend Jørgensen, Henrik Møller Hjarsen og Torben Kragh
Orienteringsskilte ved kollegiets indgange
Placeres ved alle indgange på stander på indvendig side af vinduespartier.
Torben/Henrik får skiltefirma til at udarbejde forslag som forelægges afdelingsbestyrelsen til godkendelse.
Skilte i vaskerum
Efterskrift: Torben har skrevet til Miele og bedt om at der bliver opsat den fornødne instruktion.
Brandmateriel, førstehjælpskasse
Svend køber 1. hjælpskasse og aftaler nærmere med afdelingsbestyrelsen om hvor den skal placeres.
Husnummer ved indgange
Der er behov for at der opsættes husnummer (kun at det er nummer 14) ved de forskellige indgange.
Henrik/Torben får udarbejdet forslag af skiltefirma.
Facadeskilt med kollegiets navn
Der ønskes opsat skilt på facaden over indgangen mod Halmstadgade.
Henrik/Torben får udarbejdet forslag af skiltefirma.
Cykelparkering
Der ønskes opsat skilt ved brandtrappe om at cykelparkering ikke er tiladt ved brandtrappen.
Henrik ser på sagen.
P-pladsbelysning
Der er ikke lys i én af de opsatte lamper.
Torben kontakter elektriker.
Udvendig lys på fællesbygningen
Flere lamper på fællesbygningen er uden lys.
Torben kontakter elektriker.
Udvendig lys på bygning 14D og 14E
Der er ikke lys i de udvendige lamper.
Torben kontakter elektriker.
Fortovsfliser
Fortovsfliser har forskudt sig på grund af trærødder løfter fliserne.
Der hvor der har været kørt på fliserne i forbindelse med renoveringen har entreprenøren foretaget
opretning.
Henrik kontakter Aarhus Kommune for at få rettet fliser der har forskudt sig på grund af trærødder.
Flagstang
Flagstangen skal have ny top og flagline, samt trænger til rengøring.
Svend indkøber rød top og flagsnor.
Bestyrelsen sørger for at montering og rengør flagstangen.

Jord på parkeringspladsen
Der skylder jord ud på parkeringspladsen på grund af manglende afledning af vand fra Teknisk Skoles
parkeringsplads.
Torben/Henrik kontakter Teknisk skole.
Beplantning i gården
De 3 æbletræer plantes i løbet nærmeste tid.
Rosenbede Der kommer et tilbud fra gartner på rosenbede langs murene mod parkeringspladser, Der plantes 3 Fairy
roser pr. m, der laves en flise kant mod græsplænen.
Ved gavlene af 14D og E gives pris på blomsterkasser med Klematis og bunddække,

Blomsterkasser udføres i Cortinstål (så det passer til det øvrige), disse placeres ca. 10 cm. fra muren og med
et espalier monteret på blomsterkasserne, så der ikke bliver noget som bliver fastgjort til muren.
Højbede
Der er indhentet tilbud på højbede ved fællesbygningen jf. haveplanen.
Afdelingsbestyrelsen ser på om omfanget er som ønsket.
Henrik indhenter eventuel kontrolpris fra anden entreprenør.
Bøgehække
Bøgehækkene mod fortovet skal genetableres, hvilket Torben aftaler med entreprenør.
For at hindre cykelparkering og indblik i boligerne ved indgangen sættes der hække på begge sider af stien
ved indgangen ved nr. 21/21. Hækken afsluttes ca. 2 meter fra hæk mod fortov så det er muligt at komme
igennem med græsklipper.
Ligeledes sættes hæk ved indgangen ved nr. 65, så indblik til værelse 65 minimeres.
Torben sørger for den ønskede hækplantning.
ADK og porttelefoni
Bolignet og elektriker forventer at systemet kan idriftsættes den 7. november.
Torben er lovet orientering fra Bolignet hvis det ikke går som aftalt.
Til erstatning for dørlæsere ved indgangene ønskes der etableret stander med læser.
Det er en meget dyr løsning som også kan give tekniske problemer, da elektronikken er meget udsat for
temperaturpåvirkninger. System ændres ikke, men kan tages op senere.
Askebægere
Afventer
Skraldespande:
Der er bestilt 2 stk. genbrugsstativer i sort til 110 l. affaldsposer, de placeres på terrassen ved fælleshuset.

Diverse materiel
Der er forsvundet, flyttetrækvogn, trillebøre, sækkevogn, skov og fejekost i forbindelse med renovering.
Henrik indhenter pris på de manglede ting.
Døre til cykelindhegning
Det er ikke ehsigsmæssigt at montere dørpumper på dørene, da pumperne ikke kan holde til vind og vejr.
På den baggrund monteres fjeder der kan lukke døren.
Samtidig monteres gummiklods, så det ikke larmer så meget når dør smækker i.
Hegn er fastgjort til facade, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.
Torben får entreprenør til at udføre arbejdet.

Belægning ved indgang til cykelparkering
Der mangler fortsat græsarmerings belægning ved indgangen mod parkeringspladsen.
Er anført på mangellisterne.
Torben følger op på sagen.
Borde i fællesrum
Torben giver besked til afdelingsbestyrelsen om hvornår borde kan leveres.
Brandmateriel
Afdelingsbestyrelsen ønsker brandtæppe og co2 slukkere i fællesrummet.
Det skal bemærkes at brandmateriel der opsættes skal til stadighed være intakt, hvilket vil blive
kontrolleret på det årlige brandsyn.
Afdelingsbestyrelsen aftaler nærmere med Svend hvad der ønskes indkøbt/opsat.
Skilte ved depotrum
Torben har bestilt skilte inkl. montering.
Mangelafhjælpning
Entreprenørerne har fået frist til at udbedre mangler senest den 31. oktober, såfremt der ikke laves anden
aftale med Max (ingeniør).
Torben aftaler kontrol af mangeludbedringen.
Vand på græsplæner
Ved kraftig regnvejr står der vand på græsplæner og volleyball banen flere dage efter.
Torben kontakter entreprenør for at få løst problemet.
Efterskrift: det er aftalt med entreprenør at der lægges ekstra dræn i det berørte område. Arbejdet kan
først udføres til foråret, da jord skal være tør for ikke at lave trykskader på terræn og planer.
Øl køleskab til baren
Afventer pris fra Aarhus Hvidevare på øl køleskab til baren.
Henrik giver besked til bestyrelsen når der kommer noget.

Beach volleyball.
Gartner er bestilt til at nedgrave og fast støbe stolper til net.
Stolperne er ”arvet” fra Christiansbjerg kollegiet.
Der er indkøbt net, kantafmærknings bånd og 3 bolde. Effekter er i varmemester garage.
Bestyrelsen skal have anskaffet sig en boldpumpe, inden bolde kan bruges.
Referent Torben/Henrik

