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Albertslund d. 19. april 2018 

 

Referat af carportmøde den 17. april 2018  
  

Deltagere: 15 carportbrugere, 22 deltagere 

 

Bendte bød velkommen til carportmøde.  

 

1. Reparation af carporte herunder vand i carporten 

Bendte oplyste, at det er 2 år siden, at der sidst er afholdt et carportmøde og der drøftede 

vi, at den ene blok skulle have repareret tagrenden ud for nr. 32. 

Det undrer Morten at konstruktionen i nr. 32 er skæv, men oplyste, at han selv havde repa-

reret tagrende i den carportrække, som han holder i. 

Claes synes, at man skal få aftalt, hvornår tagrenden skal repareres. Bestyrelsen gør op-

mærksom på, at brugerne skal sikre at fejlen udbedres.  

Der er et endebræt ved carportene ud fra nr. 2, som ligeledes skal udbedres.  

Rita spurgte til hvordan der står i carportaftalerne, og der står, at carportbrugerne skal ved-

ligeholde ”carportblokken”. Michael, Claes og Kjeld vil i hvert fald gerne hjælpe. Michael 

finder forslag til 3 dage i juni 2018, hvor det kan udbedres. Michael ser også på reparation i 

carportene ved nr. 2. 

Vagn har troet, at vi var fælles om alt, men det er ikke korrekt. Det er selvfølgelig økono-

misk belastende for carporte, hvor der ikke er så mange enheder.  

Rita spurgte om det ikke kunne ændres, så alle var fælles om at vedlige enhederne. Æn-

dringer skal vedtages på generalforsamlingen og skal påføres carportaftalerne. Der kan 

fremsendes forslag til næste års generalforsamling om, at det påføres på carportaftalerne, 

at vedligeholdelse af carportene er et fælles anliggende. Det ønskes, at bestyrelsen påtager 

sig denne opgave.  

Arne spurgte til asfaltering i carportene, fordi der er stor vandpyt i deres carport. Senere 

forslag vil drænet kassen for penge til at forbedre dette.  

Lene har haft påtaget sig arbejdet med at få afklaret asfaltering, men Lenes kollega, som 

skulle bistå med løsningen har desværre været syg. Bestyrelsen ønsker at afvente med at 

foretage asfaltarbejdet til 2019, hvor der skal etableres ny vejbelysning på Fyrrehusene.  

Arne spurgte til asfaltering i nogle carporte. ved Lene tog Lene selv initiativ til asfaltering i 

carporten ifm kommunen udlagde nyt slidlag, da bestyrelsen ikke ville ordne det og Lene 

skulle selv betale dette. 

John i nr. 8 har muligvis også en vandpyt. Der er også vand ved John nr. 11. 

Bendte nævnte, at striber til markering af p-arealer skal genopfriskes. Michael kan måske 

låne en maskine, så det kan ordnes til fællesarbejdet. 

Morten har ikke noget at indvende mod ændringer i carportaftalen, men mener, at asfalten i 

carportene er porøst. Lene har en kollega, som kan hjælpe med vurdering af omfang af as-
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faltarbejdet og Bendte supplerede med, at alt asfaltarbejde udføres i et samlet arbejde her-

under asfaltering af sti mod Elmehusene. 

2. Eventuelt 

Intet til eventuelt. 

 

Mødet afsluttet kl. 19.30. 


