
Referat Debatmøde ABF Enghøj 10-03-2016 
Fremmødte: Bente, Bent, Annette, Jan, Jesper, Birgitte, Lars, Lisbet, Stina, Britta, Bo, Anne, Helle, Tina, 

Xenia. 

Jan startede med at opridse situationen omkring byggeriet nu. Indledningsvist blev det gjort klart, at 

debataftenen ikke er et forum for afstemninger. Det er kun generalforsamlingen der tager beslutninger. 

Derfor er debataftenen mere en meningsmåling i forhold til om styregruppen kan gå videre med nogen af 

de af arkitekten stillede forslag, eller om der skal udarbejdes alternative forslag. 

Efterfølgende gennemgik Jan i hovedtræk hvad processen indtil nu har været, her gengivet i overskrifter:  

- Tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan fra Kuben 

- Debatmøder om muligheder scenarier og økonomi i det i første halvdel af 2015 

- Ekstraordinære generalforsamlinger om overgang til valuarvurdering 

- Debatmøder med post-its og efterfølgende opsamling af hovedpunkter 

- Arkitekt til at komme med forslag på debataften d. 25/2 

Efter Jans gennemgang var der afklarende spørgsmål, derefter diskussion i grupper. Endelig var der en 

opsamling, hvor alle gav udtryk for deres holdning, og hvor der blev lavet en ’meningsmåling’ i forhold til de 

forslag, som arkitekten havde stillet. Derudover blev der givet udtryk for nogle synspunkter, som kort er 

gengivet nedenfor. 

 

’Meningsmåling’ i forhold til arkitektens forslag (inkl. meninger fra 2 husstande indgivet på forhånd) 

Farve på vinduer (antal ’stemmer’) 

Mørk: IIIII IIII I 

Blank stemme: III 

Lys/hvid aluminium: II 

Facadebeklædning  

Thermowood: IIIII IIII I 

Malet træ: III 

Lavet det hele på en gang (hvis vi har råd, afhænger af de konkrete tilbud vi får hentet hjem) 

IIIII IIII II 

 

Forskellige synspunkter 

Hvis vi er i tvivl om hvilken stand facaden er i, skal der måske kigges på det igen, evt. Teknologisk Institut 

Evt. hellere få skiftet skure end facader, hvis ikke der er behov for at skifte træfacader lige nu. 

Intet er vedligeholdelsesfrit, så der skal være en forklaring på hvad der skal gøres hvornår, uanset hvad vi 

vælger. Hvor tit skal noget males, hvor tit skal varmebehandlet træ spules for alger? Og hvad vil det koste? 

Vigtigt at murene også renoveres, sådan som det står i tilstandsrapporten, og at se på forbedret udhæng 

for at beskytte murene. 

Der skal også være økonomi til fortsat vedligehold, evt. også dræn i haverne 

Bo og Tina indhenter to uafhængige tilbud på hvad det vil koste at få malet alle vores træfacader 

Tip til hjemmeside om træ: www.trae.dk hvor man kan læse mere 

http://www.trae.dk/

