
Ejerlauget Fredensgade/Hollændervej   Bestyrelsens beretning for 2020 
 
2020 blev på mange måder et anderledes år.  
 
Vi overgik i marts til det nye 2-spors system hvor madaffald bliver frasorteret i 
særlige grønne poser som skal afleveres i separate beholdere. Alle kommunens 
affaldsbeholdere er i den anledning blevet ændret lidt i form og størrelser. 
Derfor blev ejerlaugets gamle affaldsstationer modificeret og tilpasset den nye 
virkelighed. Arbejdet med dette var lagt i hænderne på Kjeld Larsen og Søn 
A/S og overgangen forløb helt planmæssigt uden gener for brugerne. Spande 
og poser blev distribueret fra glaspyramiden over nogle dage og denne blev 
derfor for en kort stund igen en aktiv del af området. Økonomien i hele 
omstillingen blev samtidigt holdt pænt inden for de budgetterede rammer.  
 
Vedligeholdelsesarbejder for året var bevidst blevet neddroslet i tilfælde af at 
omlægningerne af renovationsskure og pladser skule vise sig at byde på 
uforudsete forhindringer. Derfor er der kun planmæssigt anvendt penge på at 
fælde og beskære træer ud for Hollændervej 25.  
 
Året bød også som sædvanlig på graffitirens og glasudskiftning efter hærværk 
på pyramiden. Og derudover ikke rigtig nogen vintervedligeholdelse.  
 
Også i det forgangne år har Kjeld Larsen og Søn A/S stået for at vedligeholde 
arealerne incl. vinterberedskab inden for murene (fællesområdet excl. 
fortovene). 
 
Jeg skal igen minde om at al kommunikation så vidt det er muligt foregår via 
e-mail. I den anledning vil jeg gerne opfordre medlemmerne til at huske at 
informere ejerlauget når der sker ændringer i jeres mail-adresser. 
 
Og så må jeg slutte årets beretning med en sørgelig meddelelse: Benno 
Felthaus Pedersen der uafbrudt siden 20. juni 2012 har været medlem af vores 
bestyrelse, er afgået ved døden 69 år gammel den 23. august 2020 som følge 
af en kræftsygdom. Benno var et aktivt og engageret menneske som har 
efterladt sig et uudslettigligt indtryk. Æret være Bennos minde. 
 
Husk at vi har en fin og informativ hjemmeside der kan besøges på: 
www.Koldingpyramiden.dk 
 
Hermed afsluttes årets beretning. 
Kolding,  marts 2021 
 
Michael Dalager Hansen 
Formand for ejerlauget 


