
Referat af bestyrelsesmøde i Jeckels torsdag den 17. juni 2021 kl. 16.15 

 

Mødet, hvori den samlede bestyrelse deltog, sammen med Vigdis Pedersen, blev afviklet som videomøde 

på teams. 

 

1. Bestyrelsens stillingtagen til køkken leverandør 

Som det fremgik at referatet af mødet den 31. maj, var feltet af leverandører indsnævret til 2, 

nemlig UnoForm, der har leveret køkkener i lejlighederne 1-41, og Hanstholm, der har leveret 

køkken i lejlighed 42.  

Efter sidste møde har en repræsentant for bestyrelsen drøftet levering og vilkår med Hanstholm 

Køkkener, og på baggrund af denne drøftelse, og tilbagemelding til bestyrelsen, er det besluttet, at 

vi går videre med Hanstholm, og søger indgået en rammeaftale snarest muligt. 

Vi arbejder stadig på at få de første køkkener udskiftet sent på året. 

 

2. Parkeringsareal – forskønnelse  

 

Der blev i 2019 nedlagt faskiner i parkeringsarealet mod nord, foran hovedbygningen, men i 

projektet var ikke medtaget færdiggørelsesarbejder. Bestyrelsen frem til oktober 2020 havde 

indhentet overslag og tilbud, men færdiggørelsesarbejder/forskønnelsesarbejder blev ikke 

igangsatte. 

 

Ved besigtigelsen i starten af maj gennemgik arkitekt Alfred Hansen projektet, og bestyrelsen var 

positive overfor at gennemføre projektet, vi besluttede dog at indhente et opdateret tilbud, og et 

kontroltilbud. 

 

Disse forelå  nu, og blev drøftede, det billigste koster 200.000 kr. inklusive moms. 

 

Vi søger Jeckels fond om støtte til projektet, og vi igangsætter ikke før vi har fået afdækket, om der 

forinden bør foretages noget i forhold til selve belægningen.  

 

På mødet drøftedes også parkeringspladsen mod syd, den kan være plaget af vandpytter efter 

kraftig regn. Også dette undersøges nærmere, før igangsætning iværksættes af forskønnelses tiltag 

mod nord. 

 

Fremtiden for bænk og udhængsskab foran kontoret drøftes ligeledes før igangsættelse. 

 

3. Næste møde 



Næste møde, fysisk møde, bliver 11.8 klokken 16.00. Det var pga. ferieplaner ikke muligt at finde et 

tidspunkt, hvor bestyrelse og direktion alle kunne, så mødet, der primært relaterer sig til 

generalforsamlingen, afholdes uden deltagelse af Vigdis Pedersen. 

 

Referat FKH 19.6.2021 


