
Bestyrelsesmøde 
16.08.2017 

i Ejerforeningen Kantorparken 10-16 

 
 
Dato: 16. August 2017 kl. 19.00 
 
Mødelokale: 12. st. th. 
 
Medlemmer: Lene Nyboe Jacobsen 

Maria Kold Bjørndal 
Daniel Miotto Dupont 
Arne Sloth 

 
Suppleanter: Hanne Bagge  

Anusha 
 
Afbud:Hanne Bagge 

Anusha  
 
 
 
  



Dagsorden 
 

1. Nyt fra formanden 
- plan frem til generalforsamling 
2. Nyt fra ejerforeningen 
- Ny husorden( alle forbereder dette. Se evt.husorden fra de andre blokke som 

inspiration)  
- Gener fra beboere( grill os, støj, ,lugtgener). 
- Dræn og vand i kælder 
- Arbejdsdag: dato, indkøb og arb.opgaver på dagen  
3. Nyt ift. økonomi 
- Varmeregnskab og afregning ift dette. 
4. Nyt fra drift 
- status på kælder 
5. Nyt fra FU 
- Parkvandring 
6. Andre arbejdsopgaverne 
7. Evt.  
-  

 

Referat 
1. Datoen for ordinær generalforsamling bliver d. 28/9, og dermed skal varsling af 

generalforsamling senest være d. 31/8. Bestyrelsens forslag til ny husorden skal 
være klar til udsendelse senest d. 21/9. På valg er formand Lene, kasserer Daniel og 
sekretær Maria samt begge suppleanter Hanne og Anusha, samt et femte 
bestyrelsesmedlem.  

 
2. Vi har diskuteret ændringer til den nuværende husorden, Maria og Arne udarbejder 

forslag til ny husorden, som vil blive fremsat på den ordinære generalforsamling. 
Gener fra beboere: der er drøftet klager ift gener fra beboer i henhold til støj og  

 lugtgener, hvortil der henvises til gældende husorden. Bestyrelsen tager kontakt til  
de pågældende. 
Da der skulle etableres “dræn-huller” i græsplænen, blev det vurderet, at de ikke  
med sikkerhed kan afhjælpe problemet med vand i kælderen. Lene vil forhøre i FU  
hvordan de andre blokke har forholdt sig til dette problem, samt der indkøbes en  
affugter til kælderen. 
Arbejdsdag: lørdag d. 7 Oktober fra 10-14. Til arbejdsdagen skal der indkøbes  
lamineringsmaskine og ny støvsuger. 
 

       3.  



- Revisor har modtaget kontooversigt for regnskabsåret 2016-17, samt 
kassekladde/foreløbigt regnskab, fakturaer, forbrugsopgørelsen 16/17 og oversigt 
over medlemsindbetalinger, så der kan laves årsregnskab. 

- Forbrugsopgørelser fra Techem for 2016-17 blev udleveret i begyndelsen af juli. Alle 
medlemmer har ret til at gøre indsigelse indenfor perioden beskrevet bagpå. Et 
enkelt medlem gjorde indsigelse men fik ikke medhold hos Techem og accepterede. 
Indsigelsesfristen er nu udløbet og for lidt betalt vil blive opkrævet via 
betalingsservice i september/senere. For meget betalt vil blive tilbageført til 
medlemmer når kontodetaljer modtages. Ikke alle har sendt kontodetaljer tilbage 
endnu. 

- Den seneste vandafbrydelse ifm VVS-arbejde hos en beboer har ikke været gjort 
rigtigt og dermed bekostet ejerforeningen en ekstraregning. 

- Modtaget 1.941,18 kr fra TopDanmark forsikringen i forbindelse med rørskaden 
mellem beboere i 10 og 12 (skaden kostede 7.567,18 kr og vores selvrisiko er 5.626 
kr). 

- En enkelt ejer insisterer på at betale via kontooverførsel og har nu betalt til og med 
august så der ikke er restance pt. 

- En ejer har ikke reageret på manglende indbetaling trods flere henvendelser. 
       4.  Der er pt vand i kælderen, hvilket skal udbedres. Vi vil diskutere dette på næste  

bestyrelsesmøde.  
       5.  Parkvandring d. 18/8-17 bliver uden gartneren Erik Kold Jensen A/S.  
 
 
 
  
 
 
 
Næste møde:  

- 30/8-17, nr. 12. st. th 
 
 


