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Generalforsamlingen marts 2023 
 

1. Brik-adgang til barnevognsrummene – For at gøre det lettere for forældre der har brug for 
adgang til barnevognsrummene, vil vi sætte en briklæser på, så man ikke skal have en 
ekstra nøgle med – det er også administrativt noget bøvl med alle de ekstra Ruko nøgler og 
depositum frem og tilbage. Vi kan også sikre at der ikke er adgang efter fraflytning. 
I dag er der ikke dør og lås på barnevognsrummet i BUR27 kld. Det er ved at blive indført, vi 
overvejer også at få etableret et barnevognsrum i AND16 med tiden. Det er nu blevet mere 
komfortabelt at få en barnevogn ned i en cykelkalder, nu hvor du kan åbne døren inden du 
begynder at gå ned ad rampen. 
Siedle briklæser og låseblik - Pris ifølge tilbud inkl. moms kr. 38.938,- 
Dør til barnevognsrum i BUR27 estimeret pris inkl. moms og montering kr. 8.500, - 
Pris       kr. 47.438, - 
 

2. Renovering af naturlegeområdet + hegn ved skuret. – Vi ønsker mere diversitet – mere 
naturligt og interessant for børn – flere blomster til insekterne og som børn gerne må 
plukke – samtidigt skal området også være smukt at se på fra vinduerne og altanerne. 
Planen er at lave nogle små bakker/knolde og mange små stier omkring disse bakker. Der 
skal også være en lille labyrint af ”Elefantgræs” så børnene kan gemme sig. Vi ser at bar 
jord både er interessant for børn og for fuglene. 
Anlægsgartner estimeret pris kr. 6.000, - inkl. moms 
Hegn estimeret pris kr. 2600, - inkl. moms 
Pris      Kr. 8.600, - 
   

3. Udvidelse af Cykelkælderen i BUR27 - Udskiftning af cykelstativer og nye cykelstativer, 
meget af opgaven er eget arbejde som bogføres under medarbejderomkostninger.  
Cykelstativer ca. 64 stk. estimeret pris inkl. moms kr. 25.000, - 
Diverse materialer – mest mørtel og beton pris inkl. moms kr. 1.000, - 
Pris      kr. 26.000,- 
 
I alt pris      kr. 82.038, - 

 
 


