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Udskiftning	  af	  carporttage	  er	  nu	  besluttet	  
Bestyrelsen	  har	  nu	  i	  overensstemmelse	  med	  beslutningen	  på	  carportlaugsmødet	  d.	  31.	  august	  2015	  
undersøgt	  yderligere	  og	  er	  nået	  til	  den	  beslutning,	  at	  det	  bedste	  tilbud	  kom	  fra	  HRH	  tømrer	  og	  Snedker	  A/S.	  

Det	  accepterede	  tilbud	  ser	  således	  ud	  (se	  yderligere	  på	  hjemmesiden	  ’carportlauget’	  for	  sammenligning):	  

Tilbudselementer	   inkl.	  moms	  

	   	  Ståltagplader	  på	  119	  carporte	  inkl.	   277.594	  
– Nedrivning	  og	  bortkørsel	  

	  – Levering	  og	  montering	  
	  – Belægning	  antaget	  Polyester	  
	  – Skruer	  og	  lign.	  indregnet	  
	  – Afrensning	  af	  spær	  
	  – Oprydning	  og	  bortkørsel	  af	  affald	  
	  

	   	  Tillæg	  for	  rustfri	  A4-‐skruer	   7.690	  
Tillæg	  for	  nye	  dækbrædder	  i	  alt	  444	  m	   57.720	  
Tillæg	  for	  antikondensdug	   30.519	  
Tillæg	  for	  0,5mm	  LP20	  plader	   19.027	  
Tillæg	  for	  belægning	  HBP	  TopCoat	   37.125	  
I	  alt	   429.676	  
Pr.	  carport	   3.611	  

	  

Herfra	  fratrækker	  bestyrelsen	  1.400	  kr.	  pr	  carport	  fra	  de	  opsparede	  midler	  i	  carportlauget.	  Det	  betyder,	  at	  
der	  herefter	  henstår	  ca.	  19.550	  kr.	  til	  uforudsete	  udgifter	  og	  løbende	  vedligehold	  indtil	  næste	  indbetaling	  af	  
carportbidrag.	  

Det	  beløb	  du/I	  som	  carportbruger	  herefter	  skal	  indbetale	  til	  Grundejerforeningen	  i	  en	  ekstraordinær	  
vedligeholdelsesydelse	  bliver	  derfor	  2211	  kr.	  pr.	  carport	  

Beløbet	  skal	  indbetales	  på	  foreningens	  konto	  i	  Danske	  Bank:	  

Reg.	  nr.	  	   :	  4440	  

Konto	  nr.	  	   :	  3360114007	  	  	  Angiv	  din	  adresse	  i	  meddelelsesfeltet	  -‐	  meget	  vigtigt.	  

Med	  seneste	  indbetaling	  d.	  29.	  september	  2015.	  

Misligholdelse	  af	  denne	  frist	  kan	  betyde	  at	  foreningen	  tilbagekalder	  din/jeres	  brugsret	  til	  carporten	  jf.	  
carportaftalens	  §2	  afsnit	  2	  og	  4.	  
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Svend	  Tanke	  Nielsen	   	   Steen	  Thystrup	  
Formand	  RVP	   	   	   Næstformand	  RVP	  


