
 
 
 
BILAG 2: Uddybning af dagsordens punkt 2  
 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiges til at bruge 4.5 millioner kroner til indretning og 
forskønnelse af gården.  
 
Baggrund 
Ved den ekstraordinære generalforsamling den 21. oktober 2020 blev det besluttet at bruge 3 
millioner kroner til indretning/forskønnelse af gården – altså til det projekt, der er forsinket, 
grundet udbedring af det tidligere vakkelvorne betondæk i gården.  
 
Ved generalforsamlingen gennemgik andelshaver David Boss Jessen projektet til ”ny gård” og 
bestyrelsen svarede på spørgsmål sammen med projektgruppen om gårdrenovering.  
 
Estimatet på de 3 millioner kroner kom fra arkitekten på gårdprojektet.  
 
Priserne på byggematerialer og håndværkere er steget på de næsten 2 år, der er gået siden 
beslutningen blev taget. Stigningerne er ikke anderledes, end det vi nu ser i resten af 
samfundet på mælk, mel, benzin osv., der også er også steget hurtigere, og mere drastisk, 
end vi har været vant til i mange år.  
 
Af alle prisstigninger ses nogle af de største på træ til byggeri, samt øvrige byggematerialer. 
Vores gårdprojekt er i vidt omfang baseret på at indrette en dejlig gård med netop en del 
materialer i træ, og bliver derfor påvirket.     
 
Hvis projektet skal gennemføres fuldt ud som beskrevet i de nu færdige tegninger – skal 
rammen til projektet forhøjes fra de oprindelige 3 millioner til 4.5 millioner kroner. Altså en 
stigning på 50 procent på 2 år.   
 
Gårdprojektgruppen og bestyrelsen har ønsket at låse priserne, og har derfor efter en 
budrunde indgået aftale med en entreprenør. Det betyder, at der nu er en kontrakt indenfor 
rammerne af den oprindelige bevilling - plus inflation - på et reduceret projekt. XGF har derfor 
mulighed for at sige nej til det fulde projekt, hvis den ønsker det, og dermed overholde 
budgettet.   
 
Kontrakten indeholder en option på det fulde projekt. Det betyder, at der for en merpris stadig 
kan etableres elefantrist i træ, cykelstativer på elefantrist, en lille og en stor pergola, grønt tag 
til lille og stort skur, samt arbejder med støbeasfalt og membranisolering. Optionen er på ca. 
800.000. og bringer den samlede pris op på ca. 4.1 mio inklusive moms. Der forventes som 
altid også behov for dv. sidearbejder, rådgivning mv. for at vi kan få en fuldt lækker gård, 
hvorved forhøjelsen vurderes at blive på 1.5 millioner kroner.  
 
Selvom 1,5 millioner kroner er mange penge, er ejendommen vurderet til ca. 500 millioner. 
Ekstraomkostningen til at få den gård vi næsten alle ønsker og ser frem til, er set i det lys på 
0.3 procent af ejendommens værdi, og er til forskel fra det nye betonlag osv., der er dyrt og 
gemt væk, er den nye gård en synlig og markant forbedring af vores gårdmiljø.  Derfor 
anbefaler bestyrelsen, at der stemmes ja til forslaget.  
 
Projektet gennemgås grundigt på mødet af projektgruppen vedr. gården og bestyrelsen.  
  


