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Arbejdet med at nedlægge vandrensningssystemet blev endeligt afsluttet i 
foråret 2014: Rensning og tømning af pyramiden blev afsluttet i løbet af april 
og alle regninger er betalt. Det blev dyrere end forudset. Teknikrummene 
Sydbanegade 22 blev afleveret 1. april og ejeren af ejendommen ville ikke 
acceptere at der stod afblændende rør i gulvet hvorfor disse efterfølgende er 
blevet fjernet med endnu en ekstra omkostning til følge. Der er stadig tryk på 
den gamle regnvandsledning til ejendommene. Ledningen er blevet afbrudt 
ude i jorden i pæn afstand fra de gamle teknikrum. Alle ejere er pr. anbefalet 
brev blevet orienteret om dette forhold men ingen har meldt tilbage at det er i 
deres ejendom der mangler en afkobling til systemet. 2 – 3 ejere har dog 
meldt tilbage at de har tjekket forholdene og fundet alt ok.

Peter Mortensen kontaktede i august det rådgivende arkitektfirma Kristine 
Jensens Tegnestue ApS fra Århus der kom og så på pyramiden den 3. 
september. Firmaet har efterfølgende fremsendt skitse til løsningsforslag 
omkring den fremtidige anvendelse. Peter Mortensen har desuden fået Kolding 
Kommune til at bevilge ejerlauget Kr. 20.000,00 fra bydelspuljen. Pengene 
udbetales kun til specifikke formål og kræver at vi indsender dokumentation 
for anvendelsen hvilket ikke er sket endnu. For at få pengene udbetalt måtte vi
anskaffe os et CVR-nr. og en nem-bankkonto. 

5. april 2014 var der åben pyramide hvor der kom nogle få nysgerrige forbi og 
fik set pyramiden indvendigt. Bestyrelsen fremsætter på denne 
generalforsamling forslag om nedsættelse af en medlemsbåret styregruppe der
sammen med en eller to medlemmer fra bestyrelsen påtager sig at arbejde 
videre med projekteringen af den fremtidige anvendelse af pyramiden.

Driftsophøret på pyramiden har medført en række ændringer i den måde 
ejerlauget fungerer idet en del underliggende praktiske og økonomiske 
foranstaltninger var indeholdt i entreprisekontrakten for pyramiden. Vi har 
således overtaget betaling af strøm til belysning på fællesarealerne samt lys i 
pyramiden, ejendomsskatter og forsikring (ansvar og brand).

Desuden har Kjeld Larsen & Søn A/S ønsket at overgå til ny model for 
afregning af vedligeholdelsen af de grønne arealer og renovationsberedskabet. 
Dette medfører alt i alt fremadrettet en forøget udgiftspost til driften på 30 – 
50 % for fællesområdet hvilket også afspejles i det budgetforslag som 
bestyrelsen fremsætter på denne generalforsamling.

Bestyrelsen fik i forbindelse med afstemningen om et medlemsforslag på sidste
års generalforsamling mandat til at gennemføre vinterberedskab for 
fortovsarealerne hos alle laugets medlemmer. Vi igangsatte beredskabet i 
november og det er lige ophørt her til 1. april. For den kommende sæson 
afventer vi situationen og vurderer løbende om vi har midler nok til at 
opretholde dette beredskab. Afgørelsen ligger hos bestyrelsen.



Renovationssagen Hollændervej 25 - 27: I årets løb har bestyrelsen haft tre 
sammenkomster på stedet med skiftende repræsentanter for kommunens 
trenovationsafdeling mm.
Endelig fredag den 5. december fik vi 3 stk. 800 L containere opsat i det 
oprindelige renovations skur og kommunen købte vores 8 affaldsstiver tilbage 
til ny-prisen. Tove Andersen fik rettet belægningen foran skuret hvilket 
sammen med et løfte om vinterberedskab var det der skulle til for at afslutte 
den nu mere end 5 år gamle renovationssag.
 

Hermed afsluttes årets beretning.
Kolding, 14. april 2015
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