
Beretning 

Snerydning 

Som bekendt går de fleste af foreningens penge til det fælles Område10, som sørger for at vedligeholde 
græs og beplantning på fællesområderne, og som rydder sne om vinteren. De milde vintre 2015-2016 har 
givet lave omkostninger til snerydning, så Område10 nedbringer kassebeholdningen ved at budgettere med 
underskud både sidste år og i år. Område6 sparer penge, og halverer derfor kontingentet i år. 

Træer 

Indenfor område 6 er der nu blevet plantet træer til erstatning for de sølvpil, som blev fældet i de to forrige 
perioder. Det er paradisæbletræer, så de bliver ikke så voldsomme. Nogen vil måske synes, at de er for 
klejne i forhold til de fældede træer. Vi fortsætter med at beskære piletræerne mellem husene, og når de 
bliver så store, så de skraber mod husene, bliver de fældet. 

Vi har fået flere henvendelser om skyggende træer i område10. Område10 har forsøgt at få udarbejdet en 
samlet beplantningsplan, som skulle udskifte de piletræer, der var blevet for voldsomme. Men der har ikke 
været tilstrækkeligt med frivillig arbejdskraft til at det er lykkedes at få udarbejdet en samlet plan, som også 
kunne godkendes af kommunen efter lokalplanen. Derfor er det nu vedtaget i område10, at der skal sættes 
ind med beskæring/udtynding af de trægrupper, som er blevet for voldsomme, da en samlet 
beplantningsplan næppe bliver sat i gang i år. 

Fester 

Der er blevet afholdt fastelavn i 2017, og sommerfest i 2016. Bestyrelsen takker de frivillige, som har gjort 
det muligt. 

Tage 

Der har været meget støj i området omkring fejl på tagkonstruktioner. Den store ballade startede omkring 
2010, da der blev fundet fremskreden korrosion af zinkbeklædning i område 5. Kort efter blev der også 
konstateret voldsom korrosion i område 4, 3 og 2, med huller på op til ½ meter i diameter. Område 5 var på 
det tidspunkt lige ved at løbe ud af garantiperioden, så de fik hurtigt anlagt sag, som endte med forlig og 
delvis erstatning. 

Rækkefølgen af Ørbækgård bebyggelsen er 1, 7, 6, 8, 9, 5, 4, 3,2. Sektion 1 er andels/lejeboliger, som er helt 
anderledes konstrueret. 7, 6, 8 og 9 er nogenlunde ens, med fuldmurede vægge og trækassetter som 
tagkonstruktion. De sidste sektioner er bygget mere konventionelt, med bærende gasbetonvægge og 
skalmur. Vi har hidtil regnet med, at problemerne i 5-2 ikke berørte os. Dels er der konstruktive forskelle, 
dels har der i 5-2 været anvendt en tæt plasticdug under zinken. Denne dug har accelereret korrosionen. 

I område 7-6 har vi haft en tagskandale af en lidt anden karakter. Efter opførelsen klagede mange over 
voldsom støj fra taget i blæsevejr. Efter undersøgelse fandt bygherren ud af, at der var brugt tyndere og 
bredere zinkplader end foreskrevet, og færre fastgørelsespunkter. Dette blev udbedret i 2001 – og den 
fornyede tagbelægning var under skarpt tilsyn, hvilket sikkert har forebygget mange sjuskefejl. 

Imidlertid viser det sig nu, at der også er problemer med udluftning og tæthed af tagkonstruktionen i 
område 8 og 9, værst i 9, hvor udformningen af ventilationsskorstenene ikke slutter helt tæt. Dermed 
kommer område 6 og 7 også i fokus. I område 7 iværksætter nogle af beboerne nu en gennemgang af 
tagene, for at kontrollere, at afstandsklodser er på plads, og der ikke er noget, der spærrer for ventilationen 
af tagkonstruktionen. Jeg vil følge nøje med i, hvordan det går i område 7. 


