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Forslag 2 Bestyrelsen: Køb af institutionen Klub Albert. 
 
Uddrag af kommentarer til forslaget. 

x Flemming P87: En stigning på 10 % i kontingent for købet er meget, foreslår en 
selvstændig forening der køber og driver Klub Albert. Savner iøvrigt en plan for det 
organisatoriske i forbindelse med driften. 

x Lars P10: Et Klub Albert laug er ikke en mulig løsning. 
x Fin H70: efterlyser en gennemgang af nødvendige reparationer. 
x Formanden Svend H6: To uvildige har gennemgået bygningerne, en tømmermester 

og en arkitekt her fra grundejerforeningen, begge har vurderet at 106.000,- er det 
beløb det vil koste at gennemføre "nødvendige" reparationer på Klub Albert i forbin-
delse med en overtagelse, så der ikke sker forfald på huset. Bestyrelsen forestiller 
sig en brugergruppe, der består af interesserede medlemmer af foreningen samt et 
par bestyrelsesmedlemmer der skal udarbejde regler og forestå organisationen om-
kring et evt. overtaget Klub Albert. 

x Christian P26: Ser det som en oplagt mulighed for RVP, og støtter forslaget. 
x Henrik D80: Støtter forslaget om fælleshuset, 50 kr. om måneden er fint. 
x Bente P78: Hvis pengene tages fra henlæggelserne, hvad så med henlæggelser-

ne? 
x Kim H112: foreslår at Klub Albert finansieres via henlæggelserne. 
x Annie D77: Hvad skal man bruge bredbånd til i Klub Albert? 
x Formanden Svend H6: Musik for de unge, mødeaktiviteter, kurser og meget andet. 
x Fin H70: Tror ikke på de 106:000,- til nødvendige vedligeholdelser holder, taget er 

råddent! 
x Steen H2, bestyrelsen: ikke korrekt, kommunen har for kort tid siden renoveret tag 

og udluftning for et større bekøb. Taget fejler intet. 
x Jacob ??: Kan bestyrelsen tegne en ejerskifteforsikring? 
x Formanden Svend H6: Gennemgik detaljeret (Powerpoint) de nøgletal der ligger til 

grund for bestyrelsens forslag om køb af Klub Albert. 
x Kenneth D34: Det er et godt forslag, vi skal have et fælleshus i grundejerforenin-

gen. Anbefaler et Ja. 
 

Forslaget vedtaget, og bestyrelsen bemyndiges til at byde op til 900.000 kr. på Klub 
Albert, inkl. udgifter til købet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


