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            Dato: 10. december 2021 

Afd. 

 

24 – Valdemarsvej/Thyrasvej                                                                 

Referat 

 

Dato 

Møde med renoveringsudvalget i afd. 24  

 

4. november 2021 

 

Deltagere Afd. 24: Luna Jensen, Else Hansen, Klaus Olsen, Steffen Tovgaard, Pe-

ter Rønnow Thaisen 

RUM Arkitekter: Kristjan Friis, Aron Thorsén, Mads Baj Engedal 
FællesBo: Lene Winther, Morten Kopp, Ole Rahbek, Camilla Bjørn 

Afbud afd. 24: Helene Killerich Frederiksen, Laila Wetke, Dorthe Jesper-

sen 

  

 

 

Dagsorden:  

- Status på projektet 

- Gennemgang og drøftelse af renoveringsudvalgets rolle  

- Gennemgang og drøftelse af en plan for afdelingens udearealer   

 

 

Status på projektet 

 

Myndighedsprojekt (byggetilladelse)   23.08.21 - 23.12.21 

Prækvalifikation entreprenører   26.11.21 - 03.01.22 

Tilbudsperiode     07.01.22 – 10.02.22 

Licitation      10.02.22  

Opstart renovering     01.04.22 

 

 

Renoveringsudvalgets rolle 

Hovedelementerne i kommissoriet for renoveringsudvalget for afd. 24 blev gennemgået og 

drøftet. 

 

Vi glemte desværre at udlevere kommissoriet på mødet. Derfor er det i stedet vedlagt refera-

tet. Hvis nogen ønsker en udskrevet udgave skal de henvende sig til Ole Rahbek.    

 

Hovedpunkter fra mødet: 

- Kommissoriet for renoveringsudvalget lægges ind på hjemmesien www.fællesfrem-

tid.dk under afd. 24.  

- Renoveringsudvalget oplyser, at Trine Grandahl ønsker at trække sig fra renoverings-

udvalget. 

- FællesBo vil gerne sætte renoveringsudvalgets navne ind på hjemmesiden fælles-

fremtid under afd. 24. De 5 fra renoveringsudvalget, som var repræsenteret på mødet 

http://www.fællesfremtid.dk/
http://www.fællesfremtid.dk/
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kunne godetage dette. FællesBo kontakter Helene, Laila og Dorthe for afklaring af, 

om det er ok med dem.  

- Det blev besluttet at suppleanterne deltager aktivt i renoveringsudvalget arbejde og 

indkaldes til alle møder mv.  

- Klaus er tovholder for renoveringsudvalget.  

- E-mails fra FællesBos administration fremsendes til alle medlemmer i udvalget. 

- Telefonisk kontakt sker som udgangspunkt til renoveringsudvalgets tovholder, som er 

ansvarlig for at orientere de øvrige medlemmer. 

- Tovholder er ansvarlig for at FællesBos administration får en fælles tilbagemelding på 

henvendelser. 

- FællesBo informerer fremadrettet renoveringsudvalget og ikke afdelingsbestyrelsen 

om relevante forhold vedrørende renoveringen. En repræsentant fra afdelingsbesty-

relsen er ansvarlig for at orientere øvrige medlemmer i afdelingsbestyrelsen om reno-

veringsudvalgets virke samt om information fra FællesBos administration vedr. reno-

veringen til renoveringsudvalget i nødvendigt omfang. Det blev besluttet, at Peter på-

tager sig denne opgave. 

 

Plan for afdelingens udearealer  

Opsamling fra workshop den 29. juni i kongrescenteret blev gennemgået af landskabsarki-

tekt. 

 

Det kan blive nødvendigt at lave justeringer i de viste løsninger, når vi kender økonomien 

ved licitationen. 

 

FællesBo/rådgiver går videre med det foreviste med følgende kommentarer: 

- Arealer foran bygninger (indgang) udføres med enggræs. 

- Eksisterende cykelparkeringer genbruges. 

- Bænke udføres som genbrugsplast (som øvrige eksisterende bord/bænke). 

- Frugttræer i gårdrummene flyttes, så der kommer en ”frugtlund” på den anden side af 

Valdemarsvej. 

- Der afsættes økonomi til legeudstyr, som prissættes i tilbudslisten. Der træffes beslut-

ning om omfang senere i forløbet (efter afholdt licitation).   

 

 

Referent 

Ole Rahbek 


