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1. Facadebeklædning 

o De nuværende facadebrædder er granbrædder. Grantræ er en ”porøs” trætype. Det medfører, 
at der kan ”suges vand op i træet”. Pga. grantræets sugeevne er det vigtigt, at afstande til 
zinkinddækninger (eg. ved vinduer) og terræn er ”stor”. Nutidens anbefalinger til terræn er 20-
25 cm, og ser man rundt på vores byggeri, er afstanden langt mindre. I gårdene er afstanden 
fra fliser til træinddækning typisk 1-2 cm.  

o Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, som skulle undersøge, hvilken træsort vi skal 
vælge fremadrettet. Det skal være et valg, som skal sikre, at vi ikke står i samme situation om 
15-20 år.  

o Arbejdsgruppen fremlagde løsningsmuligheder til drøftelse. Beklædningsskemaet blev 
gennemgået, se vedhæftede bilag. Vi har fået mange input til mulige træsorter fra en del 
ejere. Alle disse er inkluderet i skemaet. 

o Vi vil gerne have en vedligeholdelsesfri facade. Konklusionen er, at vedligeholdelsesfrit findes 
ikke. Nogle træsorter skal males, andre oliebehandles, og andre renses. 

o En af de store udfordringer er afstandskravet til terræn, som er en af årsagerne til vores 
nuværende beklædning skal udskiftes. Og vi kan ikke sænke vejen, gården og terrasserne 
længere ”ned i jorden”.  
 

o Det efterlader os med kun to muligheder tilbage: 
 Trykimprægneret fyr NTR A 
 Thuja/Ceder. 

 
o Her garanterer leverandørerne, at materialet kan monteres med en afstand på 3 cm til terræn. 

De øvrige materialer kræver 20-30 cm’s afstand til terræn. 
 

o I bestyrelsen er vi ikke enige om, hvilken af disse to træsorter, der skal vælges. Der er fordele 
og ulemper uanset, hvad vi vælger. 

o Hvis vi vælger Trykimprægneret fyr NTR A fastholder vi bebyggelsens nuværende udseende 
og arkitektur. Det betyder, at vi fortsat skal male bygningerne, en udgift på ca 100.000 kr/år, 
og de gener det giver, når malerarbejdet gennemføres 

o Vælger vi Thuja/Ceder medfører det en øget anskaffelsespris på ca. 800.000 kr. Og 
byggeriets karakteristiske udseende bliver væsentlig ændret. Dette er et mere miljøvenligt 
materiale. Facaden skal oliebehandles. Her vurderes udgiften at være ca 37.000 kr/år, og 
formodentlig er der færre lugtgener når træværket olieres end når der males. Vi vil spare ca. 
3.000.000 kr på vedligehold over 50 år, da udgifter til oliebehandling er mindre end maling af 
facader. 

o Vi har besluttet at bede ejerne om deres mening, da det en meget vigtig sag. Vi sender en 
mail inkl. dette referat ud til alle ejere og beder om deres opbakning og/eller indsigelser til 
sagen. Indsigelser skal sendes til formanden senest 1.marts 2021. 

o Et flertal i bestyrelsen anbefaler Trykimprægneret fyr NTR A,  
 

 



2. Vedligeholdelse 
o Arbejdsgruppen fremlagde forslag til plan for vedligeholdelse. Fremadrettet vil vi hyre tømrer 

og maler, dette blev tidligere udført af vores servicemand. 
o Niels laver et udkast til stillingsopslag for servicemand, vi annoncerer på Facebook og sætter 

opslag op i relevante butikker. 
o Fjernelse af alger i gårde. Vi har udstyr til opgaven, men ingen pedel. Derfor vælger vi at hyre 

Hvide Sande damprens til opgaven i år. På sigt kan det evt. være en pedelopgave. Brian 
tager fat i Hvide Sande tagrens, og aftaler i hvilken periode opgaven skal udføres.  Processen 
tager ½ time/gård. Det skal være over en vis temperatur udenfor og det må ikke regne, når 
der sprøjtes. Marianne informerer udlejningsbureauer, når vi kender perioden. 

o Opfølgning på fliser i gårde og garager – behandles på næste møde. 
 
 

3. Regnskab, økonomi, revisor, administrator 
o Bente har haft en længere korrespondance med Beierholm om nogle uklarheder i regnskabet 

for 2020. Nu er vi så langt, at regnskabet kan færdiggøres og godkendes. 
o Bente gennemgik Beierholms opgaver, der har været en del rod m.h.t. opgavefordeling og 

afregning. Erik og Bente tager et møde med Beierholm for at få en klar opgave- og 
ansvarsfordeling. Så vi får det vi betaler for hverken mere eller mindre. 

 
 

4. Generalforsamling – konsekvenser p.g.a. Corona pandemien. 
o Generalforsamlingen afholdes IKKE d. 27.3,  
o Vi håber at kunne gennemføre generalforsamlingen i starten af maj, men det afhænger af 

corona restriktionerne. 
 
 

5. Lokalplan forslag 449 – Beddingvej og østhavnen 
o Vi har udarbejdet høringsforslag og sendt det til kommunen. 

 
6. Tinglysningssagen 

o Vi skal underskrive en fuldmagt til advokatfirmaet mhp. Bente tager dokumentet med til HvS i 
morgen. Der skal være fire underskrifter fra bestyrelsesmedlemmer. Jørn, Pia, Erik og Bente 
(og måske Brian?) underskriver på bestyrelsens vegne. 

 
De øvrige punkter udskydes til næste møde p.g.a. tidsmangel. 
 
Næste bestyrelsesmøde er lørdag d. 6. marts kl 9.00-12 på Skype. 

 
 


