
Referat af generalforsamling onsdag den 26. april 2017 kl. 19:00 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

a. Lone  

2. Bestyrelsens beretning 

a. FU møde - hvad bør vi gøre i FU? Fremtidig Kantorparken 

b. Økonomi - overskueliggjort - revisor har lavet kvartal opgørelse  

c. Støj i ejendommen - husorden er blevet lavet om - renoveringsarbejde ligger i de 5 

hverdage!  

d. Oprydning i cykelkælderen  

e. Affald! Containerne bliver overfyldt - der skal strammes op.  

f. Reparatør har kigget på vores tag - kanterne sidder fast. Årligt eftersyn af tag - 
minimums levetid 8-10 år! 

g. Facadefornyelse - materiale bliver vist efter Generalforsamling - input modtages 

gerne.  

h. Betalingsservice i vaskehuset kommer til at køre igen inden for en måned.  

i. Konsekvens af arbejdsdage - gartner og trappevask overtager snerydning og 

rengøring af kælderen (2 gange om året). 

j. Dispensation til varmvandsmåler - det er lykkedes. Vi har fået lov til at slippe for 

denne omgang (Det vil koste 700.000 kr. pr. opgang).  

k. Fremtidige planer: renovering af opgange, renovering af vaskehus og andre små 

forbedringer 

l. Skejbyvej 1-7 er startet op igen - vi må se hvor det ender (Sidst i 2018 kommer de 

sidste byrådsændringer)!   

i. Bestyrelsens beretninger godkendes!  

3. Årsregnskab og status med påtegning af revisor 

a. Bestyrelsespåtegning fra revisor → godkendes til Generalforsamlingen 2017 

b. S. 5: Resultat af budget fremlægges  

c. S. 8: Lejeindtægter (16.000 kr. om året) 

d. S. 9: Vedligeholdelse: Låsesmede, VVS arbejde, rengøring (Trappe og kælder) mm. 

e. S. 10: Likvide beholdninger samt over- og underskud 

f. S. 11: Skyldig gæld (97.000 kr.)  

i. Spørgsmål: Side 8: Vandudgift i 2016 - årsag til at den er 50.000 kr. billigere i 
2016 end i 2015? Det er måske en afregnet periode der er blevet lavet om!  

ii. Regnskabet godkendes!  

4. Bestyrelsens forslag til budget 

a. Vi har forsøgt at få lavet et bedre budget, hvilket er lykkes - de bilag vi har pr. 

kvartal får revisoren så vi får et ordentligt overblik.  

b. Viggo præsenterer budget.  



c. Vaskekort kommer til at følge lejligheden  

d. Renovation ændres i oktober 2017 - hvad det ender med er, at 

renovationsafgifterne stiger - det må vi tage til den tid. 

e. Ændringer: Renovering af vaskehus, udskiftning af planter mellem fortov og P-plads 

(pga. laver), nyt tag på affalds ø, maling af opgang skal laves på et tidspunkt (der er 

ikke sat penge af til det lige nu), rengøring, bidrag til fællesudvalg.  

i. Budget godkendes! 

5. Indkomne forslag: Se bilag 

a. Viggo præsenterer indkommende forslag:  

i. Ændringer af indbetaling til Grundfont - vi laver en stigning pr. måned 

vedrørende indbetaling til Grundfont (det kommer til at gå ud over os alle 

sammen - afbalanceret system). De store lejligheder stiger med 60 kr. pr. 

måned, mellem 30 kr. pr. måned og de små 15 kr. pr. måned. Stigningen vil 

blive taget på el og varme - vi vil ikke mærke det. Dette giver os 23.000 kr. 

ekstra om året som går til Grundfonten som går til vedligeholdelse af 

blokkene. Målet er at spare op! Eks. er vores faldstammer rigtig slidte og 

skal fores.  

1. Alle stemmer for - punktet er vedtaget! 

ii. Opkrævning af passende beløb hvis lejere ikke overholder ejerforeningens 

regler! Et lille pip om hjælp.  

1. Punktet vedtages ikke, men der skal gøres noget!  

b. 3 ændringer til vedtægter:  

1) Fraflytningsgebyret ønskes løftet til 1000 kr.  

Vedtages i første omgang! 

2) De månedlige indbetaling skal ske over betalingsservice → gebyr på 200kr. til max 

500 kr. ( Betaling skal ske til den 1. bankdag i måneden)  

Vedtages i første omgang! 

3) Beslutninger tilbage til 1988: Der må ikke udføres nogen form for arbejde på 

installationer som er under ejerforeningens ansvarsområde (el installationer). 

Bestyrelsen ønsker at få styr på, at der er hånd i hanke i, at renovation bliver gjort på 

den rigtige måde.  

Vedtages i første omgang!  

De 3 forslag skal godkendes igen til et ekstraordinært Generalforsamling fordi det er 

ændringer af vedtægterne!  



 

6. Valg: 

A: Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer: Torben Sørensen – Toni Hansen – Viggo Tybring - 
Henrik von der Ahé. 

Torben ønsker ikke genvalg. Toni og Viggo er villige til genvalg og Henrik har valgt at 

stoppe. 

a. Lone og Kristian melder sig  

B: Valg af suppleant 

b. Kathë  

C: Valg af revisor 

c. Vi beholder den nuværende 

       7. Orientering vedr. drøftelser om renovering af Kantorparkens 6 blokke. 

● Torben præsenterer drøftelserne omkring renovering  

       8. Eventuelt. Her kan alt drøftes, men intet besluttes. 

● Kalk i vandet? Noget vi kan gøre noget ved? 

I fremtiden er der måske håb om, at vi får afkalket vand fra Kommunen (Aarhus Kommune 

afventer København Kommunes forsøg).  

o Vi kommer til at skifte vores varmveksler i opgangen inden for den nærmeste 

fremtid, så det er værd at kigge på.  

 

● Husets håndværkere skal kontaktes, når der skal laves noget om i forhold til vand og 

varme.  

 

● Husets El-mand og VVS installatør kunne stå på opslagstavlen i alle opgange!  

 

● Glasforsikring?  

 

 


