
Bestyrelsesmøde 
18.09.2017 

i Ejerforeningen Kantorparken 10-16 

 
 
Dato: 18. September 2017 kl. 19.00 
 
Mødelokale: 14, 1. tv. 
 
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 
- Drøftelse af 14 st. th. og nye lejere 
- Affaldssortering 
2. Nyt fra drift 
- Vand i kælder, forsikring, murers vurdering 
- Andet 
3. Generalforsamling 
- Beretning 
- Skriftlige forslag 
- Regnskab og budget 
- Praktiske opgaver ifm. GF, herunder indkøb og vingaver til .. 
4. Arbejdsdag 
- Opgaver og indkøb, tilmeldinger 
5. Evt.  
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referat 

1. Nyt fra formanden 
- Drøftelse af 14 st. th. og nye lejere 

Kollektivet er stadig ikke afviklet, Lene tager kontakt til ejer efter årsskiftet. 
- Affaldssortering 

I uge 40-41 får ejerforeningen ny affaldssortering. Arne printer og hænger  
info-materiale omkring dette op i opgangene. 

 
2. Nyt fra drift 

- Vand i kælder, forsikring, murers vurdering 
Forsikringen dækker ikke skader i forbindelse med vand i kælderen og gener  
derfra. Mureren vil ikke anbefale at reparere de små huller der kan trænge vand ind  
af, da han mener at vandet så vil finde en anden vej ind. Det forventes derfor at der 
skal der graves ned til drænet, som skal renses og tjekkes med kamera. Bestyrelsen 
vil til generalforsamlingen nedsætte en arbejdsgruppe blandt beboerne, der kan 
hjælpe med problemet og evt. komme med yderligere løsningsforslag til bestyrelsen.  

- Andet 
 

3. Generalforsamling 
- Beretning 

 Formandens beretning godkendes af bestyrelsen. 
- Skriftlige forslag 

Lene retter de skriftlige forslag. 
- Regnskab og budget 

Bestyrelsen er enige om at stille forslag om en stigning på 4% på fællesudgifter pr.  
1/4 -2018. Forslaget stilles til forbedring af budgettet fremadrettet.  

- Praktiske opgaver ifm. GF, herunder indkøb og vingaver til .. 
Lene medbringer projekter til GF.  
Daniel indkøber øl og sodavand.  
Maria laver en samlet PDF over dagsorden og forslag. 
Arne udsender mail angående GF hvori ovenstående PDF medsendes og det  
pointeres at kommentarer til indkomne forslag skal forberedes inden GF. 
Lene spørger Christian om han vil være dirigent.  
 

4. Arbejdsdag 
- Opgaver og indkøb, tilmeldinger 

Arne tjekker om maling der står i kælderen, stadig dur (i dette tilfælde indkøbes  
ikke maling). Arne undersøger om vi kan oprette en konto hos byggemarked,  



således bestyrelsen ikke skal lægge ud fra egen lomme. Maling af indgangspartier, 
indkøb: 

- Sort maling til rammerne 
- Pensler og ruller 
- Afdækning 
- Malertape  

 
Arne og Daniel står for rengøring af ovenlysvinduer på taget. 

 
Ved nok tilmeldinger vil en arbejdsopgave være at ordne værkstedet ved opgang  
10. 

 
Daniel indkøber hoveder til teleskopstænger.  

 
Maria indsætter medlemskartoteket i Google Drev mappen, for at vi kan holde ajour  
hvor mange der deltager.  
 
Lene står for kaffe, sodavand/danskvand, tallerkener og papkrus.  
 
Maria laminerer arbejdssedler.  
 
Arne og Maria leder og fordeler arbejdet på arbejdsdagen.  
 
Daniel vil opdatere haneandele og ventilationer med beboere på arbejdsdagen. 

 

5. Evt.  
 
 
 
 
Næste møde:  

- Besluttes efter generalforsamling.  
 
 


