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Referat af bestyrelsesmøde den 18. juni 2014 i kælderlokalet, Perikumvej 11 

Til stede: Lene Thomsen/LT (formand, webmaster og referent), Henrik Nielsen/HN (næstformand), 

Steen Frost/SF (kasserer), Iben Jakobsen/IJ (bestyrelsesmedlem) og Helge Thomsen/HT (1. suppleant).  

 

1. Valg af ordstyrer: Iben Jakobsen vælges. 

 

2. Godkendelse af referat fra den 24. marts 2014: Referatet godkendes. 

 

3. Gensidig orientering: 

LT: 

Kloakeringsplan 2008 – 2019 fra Aalborg Kommune: Ifølge kloakeringsplanen for 2008 – 2019 er 

Malurtvej ikke omfattet af de planlagte separatkloakeringsarbejder. LT tog herefter direkte kontakt til 

Forsyningsvirksomheden i Aalborg Kommune for at få svar på, om Malurtvej skulle have foretaget 

separatkloakering. Svaret var, at vi skulle have ændret vores kloaksystem til et tostrenget, separatkloakeret 

ledningssystem for egen regning og at det p.t. ikke er fastsat, hvornår separatkloakering i vort område skal 

ske. Det vil tidligst ske efter 2019. Bestyrelsen vil tage højde for det i de kommende års henlæggelser. 

Kloakeringsplanen kan findes på Aalborg Kommunes hjemmeside og den omfatter hele Aalborg samt til de 

omkringliggende nærområder, der hører under Aalborg Kommune. Rapporten er på 101 sider og for de 

interesserede er det siderne fra side 37 og til og med side 62, der er de mest relevante vedr. gader og 

områder. 

Orientering fra møde i Ejerlauget: De tre beboere (se første punkt under eventuelt fra 

generalforsamlingsreferat af 7/5 2014), der var inviteret til ejerlaugsmøde den 3/6 2014, mødte 

ikke op. Punktet er hermed helt afsluttet.  

 

4. Tilbud på udskiftning af indgangspartier og vinduer i vinkelblokken: 

Der blev indhentet 3 tilbud og bestyrelsen blev enige om at tage imod tilbuddet fra TL Byg. Der bliver 

sendt nærmere information rundt om, hvornår arbejdet påbegyndes. 

 

5. Dato for næste bestyrelsesmøde: Dato for næste bestyrelsesmøde er 17/9 2014. 

 

6. Eventuelt: Der var intet under eventuelt. 

BESTYRELSEN ØNSKER ALLE EN GOD SOMMER!      

 

 
_____________________________   ______________________________   ______________________________ 

Lene Thomsen  Henrik Nielsen   Steen Frost  

 

 

 

_____________________________                                                                                   

Iben Jakobsen                                                                                    
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