
Referat vedr. ordinær generalforsamling afholdt mandag, den 8. 
april 2019 i Ejerforeningen Kantorparken 2-8, 8240 Risskov. 
 
Referat i henhold til dagsorden. 
 
1: Eva Ryberg blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen 
var  
    indvarslet rettidigt og derfor var beslutningsdygtig. 
 
2: Formanden, Toni H., aflagde bestyrelsens beretning og kom bl.a. ind på: 
    At taget har fået hele sternen dækket/isoleret. Herefter følger 4 nye 
ovenlys i 
    2019. Endvidere er der lavet en aftale om årligt eftersyn. Holdbarheden på  
    taget forventes at være 8-10 år undnu. Derudover en kort orientering om 
elevatorer         samt om igangværende drøftelser om renovering af 
Kantorparkens ejendomme.  
  
3: Årsregnskabet blev gennemgået af Viggo T., der hæftede sig ved 
følgende: 
    - Årets resultat: overskud på 57.821 kr. Beløbet er delvist anvendt til ny 
      tørrertumbler.  
      En grundfond indeholdende 404.871 kr. 
      Et afsluttet el/varme regnskab der ser godt ud. Dog afventes de sidste  
      detaljer fra TECHEM, idet det første udkast var behæftet med fejl. 
      Regnskabet blev godkendt af de tilstedeværende. 
 
4:  Budget 2019 blev fremlagt med et muligt overskud på 47.996 kr. 
     Budgettet blev taget til efterretning. 
 
5:  Indkomne forslag: 
     a: Der må ikke holdes hund i ejerforeningen Kantorparken 2-8, 8240 
Risskov. 
          Eksisterende hunde i ejendommen og hunde vedr. nye ejere, der har 
købt  
          lejlighed inden ordinær generalforsamling 2019 er undtaget. 
          Til stede var 394 stemmer. 
          For forslaget var 364 stemmer. Da en vedtagelse kræver 2/3 flertal af 
1000 
          på den ordinære generalforsamling, skal forslaget i.h.t. vedtægternes § 
8 
          forelægges en ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage. 
     b. Trukket tilbage 
     c: Tilføjelse til § 18 i vedtægterne: 



         Der skal foretages et årligt eftersyn af altaner inden 1. maj. Rapport 
herom  
          sendes/leveres til bestyrelsen, der efterfølgende tager kontakt til hånd- 
          værker for evt. udbedring.  
          Ved manglende efterkommelse udskrives et gebyr. Beløbet fastsættes 
årligt  
          af bestyrelsen i forbindelse med budgetbehandling/udarbejdelse. 
Beløbet er pt. 1000 kr. 
     d: Ved renovering/tapetsering af lejligheder o.l. er alle forpligtiget til selv at  
          fjerne evt. affald. Dette er hverken storskrald eller dagrenovation. 
          Ved overtrædelse kan lejlighedens ejer pålægges et gebyr. Beløbet 
fastsættes årligt  af bestyrelsen i forbindelse med 
budgetbehandling/udarbejdelse. Beløbet er pt. 1000 kr.. 
     e.  Hvis beboere overtræder ejerforeningens husorden, kan bestyrelsen 
påligne  
         den pågældende en bod fastsat på den ordinære generalforsamling. 
          Pt. er beløbet 500 kr. 
 
       f. Forhøjelse af sikkerhedsstillelsen ved ejerskifte fastsættes således, at  
          beløbet svarer til et års indbetaling til ejerforeningen efter den pågæl- 
          dende lejligheds størrelse. 
 
 6:  a. Toni Hansen og Kristian Holst blev genvalgt for 2 år. 
          Ejnar (nr. 8) blev valgt for 1 år, da han følger Lone Brandas valg. 
      b. Käthe blev genvalgt som suppleant 
      c. Foreningens revisor blev genvalgt  
 
 7:  Viggo orienterede vedr. FU. Her er det vigtigste de igangværende 
drøftelser  
       om evt. renovering af Kantorparkens ejendomme. Intet er pt. vedtaget, 
og 
      det er de enkelte foreninger, der suverænt træffer afgørelse vedr. egen  
      forening. 
      Vores ejerforening går med i en forundersøgelse, der beløber sig til ca. kr. 
12.000  
      pr. forening. Herefter skal evt. videre drøftes og besluttes af foreningens  
      generalforsamling. 
      Mht. elevator i foreningens fire opgange er vi ved at nå sidste fase, der 
handler  
      om kommune og bank. Dette skulle være en formssag, hvorefter resten  
      drøftes og afgøres på en ekstraordinær generalforsamling. 
 
 8: Intet under evt., hvorefter formanden takkede for god ro og orden. 
 



 
Ref.  Viggo Tybring  
  
  


