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På generalforsamlingen 30. november 2021 blev bestyrelsen af dirigenten pålagt at 
udarbejde en samlet redegørelse for fliseprojektet. 
 
Hoffmann har i april 2021 oplyst, at der er forbrugt kr. 3.682.566, opdelt på kr. 3.0422.566 
på fliser og kr. 640.000 på opretning af opkørsler og fældning af træer. 
 
Resterende arbejde (Skæring Havvej 81 - 149, Skæring Hedevej 96 - 182, Skæring 
Hedevej 38 -94 og Skæring Havvej 15 -79) udgør 1.645 løbende meter fliser og 53 
opkørsler svarende til kr. 970.550 og kr. 298.125. 
 
Samlet overslag for fliseprojektet: kr. 4.015.550 og opkørsler kr. 938.125. I alt kr. 
4.953.675 
 
I Havposten december 2015 side 19 fremgår en overslagspris på kr. 3.041.500 og en flise 
pris pr løbende meter på kr. 550,00. Overslagsprisen er fremkommet ved Kurt Borgkvists 
egen opmåling af arealet, da Hoffmann intet kender til opmålingen eller en kontrakt. Det er 
uklart, hvorledes prisen pr løbende meter er fastsat, men den er blevet pristalreguleret. 
I løbet af processen har Kurt Borgkvist aftalt med Hoffmann, at grundejerforeningen 
betaler for opretningen af indkørsler (i alt kr. 938.125). 
 
Efterfølgende opmålinger fra Hoffmann i forbindelse med tilbud på Skæring Hedevej 96 - 
182, Skæring Hedevej 38 - 94 og Skæring Havvej 15 -79 viser, at Hoffmann's opmåling af 
løbende meter er ca. 20% højere end Kurts svarende til ca. kr. 610.000. 
 
Enhedsprisen pr. løbende meter er i perioden blevet pristalsreguleret, således at den i dag 
er kr. 590,00 svarende til ca. 7 %. 
 
Efterfølgende er området Skæring Hedevej 2 - 12 kommet med i fliseprojektet, da det 
under hele processen ikke har været med. Dette medfører kr. 66.198 til fliser og kr. 28.125 
til opkørsler. 
 
Hoffmann har oplyst en prisstigning på betonfliser på ca. 25 % fra 1. januar 2021. Hvis vi 
beslutter os for igangsætning af de resterende etaper (nord for Føtex stien) inden jul 
slipper vi for prisstigningen (besparelse på kr. 150.000). 
  
 
 
 
 


