
 Aarhus den 9. februar 2016 
Referat af FU-møde 1/2016. Blok 3
 
Deltagere: 

- Blok 1. Torben Sørensen ( TS )  
- Blok 2. Christian Christiansen (CC) 
- Blok 3. Marianne Sørensen ( MS ) 
- Blok 4. Lars Christiansen (LC) 
- Blok 5. Torben Mikkelsen ( TM ) 
- Blok 6. Inge Mogensen ( IM ) 
- Gårdhavehusene. Jan Bruun  ( JB )

LC blev valgt som referent 

Dagsorden i.h.t. udsendte:

Pkt.1: Bemærkninger til og endelig godkendelse af ref. fra FU-møde 4/2015
Referatet blev godkendt.

Pkt.2: Viggo har indvilget at forsætte som kasser indtil august mødet med
I blok 2 er der først generalforsamling den 29. februar, så før efter det er 

der ikke en umiddelbar løsning.

Pkt.3: Økonomi 
Økonomien blev gennemgået af Viggo og det ser fornuftigt ud. Der blev 

spurgt ind til Ren- og Vedligeholdelsesbidrag - Viggo undersøger.

Pkt.4: Meddelelser, herunder: Tilbud gartner, vejskilt, vand på fortovet ved blok 6     
TS har kontaktet Kold. Kold har ikke vendt tilbage med nogen tilbud på 

de opgaver vi ville have lavet i forbindelse med havevandringen. Med hensyn til 
vandudsivningen ved blok 6 har Kold endnu ikke præsenteret den rigtige løsning, vi 
afventer stadig den endelige løsning, men hvis Kold ikke kommer med noget, må vi 
søge andre muligheder. Fortovet ved Kantorvænget hælder, TS tager et billede og 
sender det til Kold – Vi tager en beslutning på mail derefter. Vi får flyttet det nye 
skilt ved blok 1 af Kold så det kommer op hvor den gamle telefon boks stod.



Pkt. 5: Jeg tænkt om det var en ide at vi holdte et møde med alle bestyrelserne-
måske i sognegården vedrørende fremtiden i Kantorparken så som fællesområdet, 
samt på længere sigt en opdatering af blokkene så facader, isolering, tag og 
elevatorer hvor muligt, så området ikke forfalder, men bliver et mere attraktivt sted 
at bo.

Alle synes det er en god idé og vi sigter på at holde det inden uge 42. TS 
spørger et par bekendte der måske kender en person der kunne styre et sådan 
møde og bringe idéer frem.

 

Pkt. 6: Vores bestyrelse taler om at få blok 3 renset med trykspuling.
Vi skal tage stilling til om alle blokke skal gøre det på engang eller om de enkelte 
blokke kan gøre det.
Hvis en blok bliver afrenset vil de øvrige blokke komme til at se endnu mere mi-
strøstige ud.

Det vil være et emne at tage op på mødet med alle bestyrelserne.

Pkt. 7: Langtidsparkering af campingvogne og anhængere på parkeringspladserne.
Det er en ting der bør stå i vedtægterne, som en række andre ting. De 

enkelte bestyrelser bør tage vedtægterne i mente, samt komme med forslag på det 
større møde. Regler omkring udseende af døre og vinduer er en ting der ønskes i 
vedtægterne i alle ejerforeningerne.

Pkt. 8: Regler for storskrald, som sættes for tidligt ud ved gavlen. Hvad gør vi?         
                        De enkelte bestyrelser bør opfordre til at storskrald ikke sættes ud før 
tid.
                                                      
Pkt. 9: Eventuelt. Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt. Gensidig 
orientering

Blok 3 og 6 har problemer med løbske affaldscontainere. 
Mødet omkring det nye bebyggelse virkede som noget der bare skulle 

afholdes og diskussion var på ingen måde mulig. Vi vil gerne indsende vores 
bekymringer sammen med Kantorvænget, TS er i kontakt med Jette. CC har kontakt i
Skejbyparken, som gerne vil tilslutte sig.


