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Dagsorden 
 

1. Nyt fra formanden (Alan) 
- VVS arbejde hos Bente 
- Beboerne ønsker dørtelefon koden ændret 
- Ophør af YOUSEE foreningens aftale. 
- Adgang til e-boks og virk.dk 
- Kollektiv i opgang nr. 14 
- Skrald i opgangen i nr. 12 
- Status betalingsaftaler 
2. Nyt fra økonomi (Daniel) 
- Seneste regninger 
- YOUSEE betalingsservice afmeldt  
- Det nye regnskabsår (begynder 1/4-17) 
- Status på det forløbne års indbetalinger 
- Status på antal beboere på betalingsservice 
- Medlemskartotek status 
- Lejekontrakt status  
3. Nyt fra drift (Arne) 
- Overdragelse af vaskekort og gæsteværelse 1/4-17 
- Bestilling af affaldscontainer 
- Storskrald 
- Varmerum 
- Nyt fra FU (Lene) 
- Referat fra det samlede stormøde for alle bestyrelser 
- Forslag til FU arbejdsgruppe deltagere (facaderenovering og finansiering)  
4. Andre arbejdsopgaver 
- Procedure for indhentning af tilbud på håndværkerarbejde  
- Arbejdsdag maj dato, indkaldelse og program 
- Status på ventilation 
- Status på rørskade 14 st. th.  
5. Evt.  
- Arkivering af gmail  

 

Referat 
1.  
- Vandskade i opgang 12, der har lavet lækage til opgang 10. Bente havde vand der 

rendte ned af væggen. Regning er modtaget og videregivet til kasseren, som betaler 
denne. Alan hører Frede Andersen for at få en udspecificering i forhold til forsikringen 
og Daniel undersøger om det kan køres over forsikringen.  

- Der skal ændres dørkoder, Arne henvender sig til Christian i denne forbindelse. Bodil 
i 10 ST.MF får muligvis opkald til 10 1.MF? 
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- Der skal tages henvendelse til YouSee, for at være sikker på afmeldingsdatoen, idet 
de melder forskellige ting ud i kundeservice og foreningsservice. Daniel tager kontakt 
til foreningsservice og prøver at få svar på skrift. 

- Adgang til e-boks, virk.dk og bank skal udvides så Arne kan kigge med. Alan, Arne 
og Daniel sætter sig sammen og får styr på dette.  

- I forbindelse med formodet kollektiv, foregår der korrespondence med ejer. 
Bestyrelsen går videre med sagen.  

- Der er lugtgener i opgang 12, der tages kontakt til beboere hvor generne kommer fra.  
 

2.  
- Der har været møde med beboer der ikke har vedligeholdt betaling af fællesudgifter. 

Betalingsaftale genoptaget. Ved misvedligeholdelse overgår indkrævning til inkasso. 
- Regning for rørskade i kælderen betalt - ca 4.500 kr 
- Regning for fugning af samlingen hos bl.a. Inger betalt ca. 20.000 kr. 
- Ophør af yousee foreningsaftale. Der har været ringet ind for at få nærmere detaljer 

omkring datoen for overgang fra foreningsaftale til privataftale og hvad der så 
kommer til at ske. Beboerne er herefter blevet informeret via tlf/mail om afviklingen af 
YOUSEE foreningsaftale og betalingsservice afmeldt (sidste betaling løb til 
31/3-2017). 

- Regnskabsåret 16/17 nærmer sig sin afslutning (31/3-17) og et nyt begynder. Ny 
månedsopkrævning er lavet for det nye regnskabsår i betalingsservice (yousee ud, 
grundfond ind, justering af fællesbidrag). 

- Alle beboere på nær én er på betalingsservice. En enkelt beboer indbetaler via 
kontooverførsel. Arne og Alan tager kontakt til beboer der endnu ikke er sat op til 
PBS. 

- Årets indbetalinger er generelt overholdt. Der er nogle få beboere som stadig har 
restancer fra tidligere år, men der foreligger ekstraordinære betalingsaftaler indgået 
tidligere, som afsluttes i 2017. 

- Medlemskartotek status: Næsten komplet nu, men der mangler lidt for 2 lejligheder 
(14 st.mf og 14 1.mf).  

- Lejekontrakt status: 17 af 22 har nu indsendt, nogle uden underskrift (lejl 11, 14, 16, 
22, 35, 40, 41, 46, 55), nogle med underskrift (10, 13, 20, 25, 38, 43, 48, 49). Nogle 
reagerer ikke (lejl 23, 45), nogle vil ikke sende (19), og nogle kan vi ikke få kontakt til 
(lejl 34, 37). 

- Det er pt en stor opgave at administrere økonomi og medlemskartotek, håndhæve 
vedtægter overfor udlejerne o.s.v. i blok 2. Trods et stort arbejde også af den tidligere 
formand, har det fortsat de seneste par måneder krævet at kassereren har måttet 
skrive 100vis af mails og foretage mange opkald og besøg hos beboerne mht 
ovenstående, ofte forgæves. En naturlig forudsætning for at bestyrelsen kan 
administrere ejerforeningen er at der er fuldt styr på hvem der ejer og lejer 
lejlighederne i blokken (inkl. ejer/beboer kontaktdetaljer), samt at udlejerne 
overholder vedtægterne mht indsendelse af lejekontrakter. Begge dele har til tider 
vist sig overraskende svært. De fleste ejere samarbejder fuldt tilfredsstillende ved 
henvendelse, men der er også ejere som er særdeles sløve, og størstedelen af 
udlejerne overholder ikke vedtægterne som pålægger udlejerne at indsende 
lejekontrakter til godkendelse. Nogle udlejere ignorerer de henvendelser de får eller 
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nægter ligefrem at udlevere lejekontrakten. Dette er blot nogle af de opgaver som 
bestyrelsen løbende sidder med. Da kassereren og resten af bestyrelsen selvfølgelig 
ikke gider at spilde deres tid, kan konsekvensen blive at ejerforeningen må ansætte 
en ejendomsadministrator til at håndhæve vedtægterne og tage sig af en række 
administrative opgaver. Håbet er dog at alle ejere fremadrettet vil samarbejde med 
bestyrelsen.  

 
 

3.  
- Vaskekort og gæsteværelse forsøges overdraget denne måned. Arne henvender sig 

til tidligere bestyrere af denne opgave. 
- Der bestilles nyt affaldssystem. Kræver NemID adgang. 
- På arbejdsdagen skal der tømmes ud i storskraldsrummet, idet der er meget 

opmagasineret dernede og storskrald-skraldemændende ikke vil fjerne tingene hvis 
der står for meget samlet.  

- Cirkulationspumpen i kælderen er ved at være træt, det vil være en idé at skifte den 
ud inden for nær fremtid. Evt sammen med displayet. Arne kigger på hvad vi har 
liggende af tilbud og indhenter evt tilbud. 

 
      4. 

- Mødet omhandlede initiativet for renovering af blokkene i Kantorparken. Der var 
tilslutning til at nedsætte arbejdsgrupper til undersøgelse af detaljer.  

- Lene vil gerne indgå i den ene arbejdsgruppe, ejer Steffen kontaktet om han vil være 
med i én. Daniel overvejer også. Det ville være flot at være repræsenteret i alle 
arbejdsgrupper.  

 
  
       5. 

- Håndværker kartotek skal udarbejdes, Daniel og Alan. 
- Arbejdsdag d. 6/5-17 - Arne og Maria  
- Ventilations firmaerne havde foreslået udskiftning af den larmende 380V ventilator til 

230V ventilator, men i forhold til el-arbejdet mener elektrikeren at det ville være 
væsentligt smartere at finde en ny 380V ventilator, hvis ikke man vil skifte alle 4 
ventilatorer ud. Det er selvfølgelig meget dyrere at skifte alle 4 ud, men det er i 
forvejen et tiltrækkende tiltag i forhold til at spare el (se energimærkningsrapporten). 
Udskiftning af ventilationsanlæg snakker vi om igen på næste møde, da vi stadig 
mangler info fra håndværkerne. 

- Rørskade opgang 14, der er styr på det. 
 
       6.  

- Procedure for gmail arkivering opdateret. Afsender arkiverer selv. 
  
 
 
 
Næste møde:  
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- Dato og hvor 
- 17/5 kl. 19, fællesrummet 

 


