
Bestyrelsesmøde 
17.05.2017 

i Ejerforeningen Kantorparken 10-16 

 
 
Dato: 17. Maj 2017 kl. 19.00 
 
Mødelokale: Kantorparken i fællesrum i kælder 
 
Medlemmer: 

Lene Nyboe Jacobsen 
Maria Kold Bjørndal 
Daniel Miotto Dupont 
Arne Sloth 

 
Suppleanter: Anusha 

Hanne Bagge  
 
Afbud: 

Anusha 
Hanne Bagge  

 
 
 
  



Dagsorden 
 

1. Konstituering af bestyrelse/nyt fra formand(Lene) 
- Status på beboerhenvendelser 
- Kollektivet. Nr 14 - orientering 
2. Prioritering af bestyrelsesopgaver inden 1/7-2017 ( hænger sammen med pkt. 5 

og vil have høj prioritet) 
3. Nyt fra ejerforeningen 
4. Økonomi opdatering (Daniel) 
- Årsopgørelse 
- Udgifter siden sidst, herunder regnskab/ overslag over arbejdsdag 
5. Nyt fra drift (Arne 
- Internet i kælder 
- Opsamling fra arbejdsdag 

 

Referat 
1. Konstituering af bestyrelsesopgaver 
- Alan har pga. arbejdspres og manglende tid, trukket sig som formand, og Lene 

overtager formandsposten. Lene tager sig af beboer henvendelser, som ikke handler 
om drift, herunder skadesanmeldelser og  forsikringsspørgsmål. Ved kontakt fra 
beboere om dette henvises til Arne.Lene er desuden FU medlem. 

- Daniel er kasserer.  
- Arne står for driftsopgaver, herunder salg af vaskekort, udlejning af gæsteværelse og 

storskrald.  
- Maria er sekretær 
- Der er nu kommet en ordning i forhold til kollektivet. Lene tager kontakt til ejer om 

forventet indflytning i løbet af det næste år. 
2. Prioritering af arbejdsopgaver: 

- Maling af opgange:beton og træ. Lene undersøger til FU-møde om bud på et 
rimelig maler til dette 

- Maling af kældervinduer → bliver ordnet på næste arbejdsdag. 
- Maling af affaldsø sker på næste arbejdsdag  
- Det indhentede tilbud fra gartner om beplantning som blev vedtaget på GF 

bestilles. Maria sørger for dette. 
 

3. Nyt fra ejerforeningen 
- Der er flere beboere som har henvendt sig ang. maling og renovation af altaner. Vi 

undersøger gældende retningslinjer ved formand for FU. Vi beslutter at disse skal 
indføres i husorden. 

- Bestyrelsen vi prioritere at lave en opdateret husorden til næste bestyrelsesmøde. 
 

4. Økonomi opdatering af Daniel  



- Forbrugsopgørelse 1/4-2016 - 31/3-2017 (vand, varme og el). Techem fik aflæst de 
fleste lejligheder uden besvær. Der var 3 lejligheder der havde en defekt måler, som 
nu er blevet udskiftet. Indberetningsskemaerne er sendt til Techem og 
forbrugsopgørelsen forventes færdig i juni hvorefter aconto regnskab kan gøres op. 

- Til trods for skriftlig bekræftelse på at YOUSEE foreningsaftalen er opsagt per 
31/-3-2017 får vi stadig regninger. Pr. telefon er det flere gange bekræftet at det er 
en fejl. En beboer fik heller ikke brev om overgang til privataftale fra YOUSEE og fik 
kappet signalet. Ellers virker det til at overgangen nu er faldet på plads. 

- Der er indkrævet ind- og udflytningsgebyrer for perioden fra 1/10-2016 til 31/3-2017 
fra begyndelsen af det nye regnskabsår gennem de månedlige opkrævninger. 
Undtaget er dem der har solgt og er fraflyttet i den periode, da det for disse kommer i 
deres slutregnskab 

- Udgifterne til ny varmestyring forventes at være tjent hjem på 4-5 år da den samlede 
pakke tillader en billigere serviceaftale med Danfoss 

- Daniel har rykket for ekspederingen af vores skadesanmeldelse vedrørende tidligere 
rørskade hos Bente/Alan. Forsikringen dækker noget af den. 

- Arbejdsdag: det forventes at udgiften til denne var ca. 8-10.000 kr. Dette omfatter 
bl.a. en række nyanskaffelser, som vi ikke skal bekoste igen. Der udarbejdes 
arbejdsgebyrer ud fra deltagerlisten. 

- Kassereren anmoder om det budgetterede beløb til telefon, hvilket bestyrelsen har 
godkendt. 

 
5. Nyt fra drift 
- Den larmende ventilator ved nr 14 er repareret. Bestyrelsen vil til GF foreslå at 

rensning af ventilationssystem indføres i vedligeholdelses budget 
- Der er lavet ny varmestyring og hovedmåler i varmepumper samt internet adgang i 

kælderrum 
- Et smadret kældervindue på arbejdsdagen er anmeldt til forsikring og reparation ved 

glarmester er bestilt. 
- Vi blev af blok 3 gjort opmærksom på at vores østgavlbelysning var forsvundet, så 

der var mørkt på stien om aftenen/natten. Jeg har nu ordnet det så der igen er lys. 
- En sikring gik i vaskemaskine 2 i vaskerummet. Jeg fik Lindpro ud og vi fik samtidigt 

udført service på centrifugen. 
- Daniel og jeg har givet varmerummet en ordentlig opdatering. Styringen i 

varmerummet er blevet skiftet ud af Danfoss, hvor vi har en god kontakt. Den gamle 
styring var 20 år gammel og havde en anslået levetid på 15 år.  

- Adskillige andre aktører måtte dog også ind over i den forbindelse (YOUSEE, Elcon 
og Affaldvarme) for at få installeret internet i kælderen og ny hovedmåler, begge til 
det nye system. Til gengæld kan vores varmerum nu styres over nettet af os selv og 
Danfoss, og jeg slipper for at aflæse forbrug manuelt hver måned.  

- Jeg har overtaget udlejningen af gæsteværelset. 
- Jeg har også overtaget salg af vaskekort. Vaskekortene kan fremover fyldes op hver 

2. mandag i fællesrummet. Oversigten over datoer kan ses på kalenderen ved 
indgangen til vaskerummet. 

- Der har i 16´eren været en henvendelse vedrørende dårlig ventilation på 
badeværelset. Daniel og jeg var på besøg og indgangen til ventilationskanalen var 



lukket helt til med snavs. Beboerne skal derfor huske at rense dem en gang imellem. 
Daniel har bemærket at der i FU-regi i 2015 (referat 1) var en diskussion omkring 
rensning af ventilationsskakterne i blokkene. Lene undersøger om vi fik vores renset i 
den forbindelse. 

- Hanne Bagge havde et godt forslag omkring at sætte postkasserne ind i opgangene. 
Postkasserne sidder lidt i vejen for adgangen til bl.a. cykelkælderen. Blok 1 har dem 
indenfor. Hanne undersøger om der evt skal en godkendelse til fra postvæsenet og 
indsender skriftligt forslag ifm GF. 

- Arne tager kontakt til Risskov kloakservice ift rensning af kloakker. 
 
 
  
Næste møde:  

- 28. juni kl. 19, 12. st. th 
 
 


