
Bestyrelsesmøde 
11.12.2017 

i Ejerforeningen Kantorparken 10-16 

 
 
Dato: 12. December 2017 kl. 19.00 
 
Mødelokale:  
 
Medlemmer: Lene Nyboe Jacobsen 

Jacob Wøldike Dalsager 
Arne Sloth 
Maria Kold Bjørndal 

 
 
Suppleanter: Anusha 
 
Afbud:Arne Sloth 

Anusha  
 
 
 
  



Dagsorden 

 

1. Nyt fra formanden 
- Beboerhenvendelser 
- Forsikring 

 

2. Nyt ift. økonomi 
- Drøftelse af beboer restance  

 

3. Nyt fra drift 
- Vaskemaskiner 
- Nøgler til kælder 
- Vand i kælder 

 

4. Hjemmeside 
- Opfølgning af opdatering 

 

5. Evt.  
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referat 

1. Nyt fra formanden 
- Beboerhenvendelser: 

- Der er kommet en beboerhenvendelse omkring egenbetaling af stik til el-bil. 
Bestyrelsen er positivt indstillet over for henvendelsen, men har brug for flere 
oplysninger, før en beslutning kan tages.  

- Der er kommet en beboerhenvendelse omkring problemer med det varme 
vand i opgang 14, hvor beboeren selv har haft kontakt med vvs’er ude, der 
mener det er varmepumpen i kælderen der kan være årsagen. Der tages 
kontakt til vvs’eren igen.  

- Forsikring: 
- Forsikringen skal fornys.  

 
2. Nyt ift. økonomi 

- Drøftelse af beboer restance: 
- Bestyrelsen har forsøgt at indhente restancer fra en tidligere beboer. 

Indhentningen af restancen fra tidligere beboer i lejlighed nr. 53, har vist sig 
ikke at kunne lade sig gøre, dette skyldes blandt andet modstridende 
oplysninger fra to forskellige revisorer. Beløbet på 1005 kroner bliver 
afskrevet.  

 

3. Nyt fra drift 
- Vaskemaskiner: 

- Bestyrelsen har flere gange forsøgt at få Fibia til at installere internet til 
vaskekælderen, således de nye vaskemaskiner kan installeres. Fibia har 
endnu ikke kunne give en dato for hvornår de kan opsætte internettet, men 
formodentligt først i det nye år. Bestyrelsen vil igen henvende sig til Fibia for 
at få oprettet internettet, ellers vil bestyrelsen finde en anden udbyder.  

- Nøgler til kælder: 
- Der bliver bestilt nye låsecylindre til 6 rum i kælderen, som kun bestyrelsen 

skal have adgang til, indtil videre.  
- Vand i kælder: 

- Vi har haft møde med Erik Kold Jensen A/S og hans kloakmester, vedrørende 
rensning af dræn. De påbegynder arbejdet hurtigst muligt, med løbende 
tilbagemelding til bestyrelsen om hvad der skal gøres.  

 

4. Hjemmeside 
- Opfølgning af opdatering: 



- Der skal laves en oversigt over kælderen og hvilke rum der er tilgængelige for 
beboere og hvilke der kun er for bestyrelsen. Jacob laver plantegning over 
kælderen. 

5. Evt.  
 
 
 
Næste møde:  

- 30/1 og 14, 1. tv  

Punkt til næste gang: Kælderrum 

- Fælles gennemgang af kælderrum 
 
Fremtidige møder: 

- 26/2-2018 
- Arbejdsdag: 14/4-2018 

 
 
 
 


