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Bestyrelsesmøde 11.10. 2018 
i Ejerforeningen Kantorparken 10-16 

 
 
Dato: 11. Oktober 2018 kl. 19.00 
 
Mødelokale: Fællesrummet  
 
Medlemmer:  

Lene Nyboe Jacobsen 
Gitte Jensen 
Arne Sloth  
Puk Jensen 

    Deltagere i mødet desuden: Jacob Wøldike Dalsager og Maria Kold Bjørndal 
 
 
Suppleanter: Anusha 

Christian 
 
Afbud: 
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Dagsorden 

1. Nyt fra formand 
a. Overdragelse af bestyrelsens opgaver 
b. Status på aktuelle opgaver 

i. Dato for og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 
ii. DA og ny viceværtordning 
iii. Kontakt til Martinsen mhp hjælp til administration 

2. Nyt fra ejerforeningen 
3. Nyt om økonomi 
4. Nyt fra drift 

a. Vaskemaskiner 
b. Status på vand i kælder 

5. Nyt fra FU 
6. Evt 

 
 
 
 
 
 

Referat 

- Nyt fra formanden 
- Overdragelse af bestyrelsens opgaver 

- Kasser: Løbende overdragelse mellem Gitte og Jacob. Lene og Gitte 
skal i banken.  

- Sekretær: Der mangler kode til hjemmeside, ellers er der styr på det  
- Arne køber unbraconøgle 
- Der skal sendes mail ud med opdatering på navne, da de skal skiftes 

- Puk skifter navne på postkasser og dørtelefon  
- Koden til pulterrum 1 kode: 1987 (der skal laves eksternt dokument) 
- Velkomstpakke: Til nye beboer for at komme ny flyttere på forkant, lige nu 

bagudbetaling. Skal op på det lange møde  
- Nyt info til tavler - hvad kan bestyrelsen hjælpe med, viceværten  

- Skal der stå nr. og navn på eller ej? Lenes adresse på mens resten 
bare står med navn  

- Status på aktuelle opgaver 
- Dato for og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 

- Vedtagelse af vedtægtsændring  
- Skal indkaldes 2 uger før, ny dato 1. nov kl. 19. 
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- Puk sender rundt, Lene sender dagsorden til Puk 
- DA og ny viceværtordning 

- Opsigelse af kontakt med DA fra udgangen af denne månede 
oktober  

- Dahlbøel ny vicevært og rengøring 
- Arne tager kontakt hertil.  

- Der skal laves to ekstra nøgler  
- TDC 
- Dahlbøel  

- Kontakt til Martinsen mhp hjælp til administration 
- Gitte vil gerne lige starte op inden, der tages stilling til hvordan 

der skal hjælpes. Hvis der skal hjælpes.  

- Nyt fra ejerforeningen 
- Der er set en rotte, spottet ud mod parkeringspladsen 

- Der er sendt anmeldelse til Århus kommune. Kommer i morgen den 
12/10-18 

- Hvis det ikke er en strejfer sættes der kasser op.  
- Nyt salg af Jakobs lejlighed  

- Lejekontrakt mangler, men der taget kontakt til nye ejer 

- Nyt ift. økonomi  
- Intet nyt  

- Nyt fra drift 
- Der skal findes ny murerfirma  

- Arne søger videre, kan kontakte FU Flemming  
- Vaskemaskiner 

- Lene har kontakt med Pay Per Wash i forhold til at få en orden/aftale, 
så der kommer styr på forbrug af vaskemaskiner.  

- Klager om manglende varmt vand  
- Lene har kontakt med Rene  
- Arne kontakter ham igen 

- Status på vand i kælder 
- Status alle rum har været tører i 14 dage 
- Palle TDC står for reparation af hul i telefonboks i kælderen  

- Arne kontakter ham  
- Arne vil gerne rose Peter Sanden nr. 14 der står for at tømme 

storskraldsrummet 

- Nyt fra FU 
- Forlænget aftale med Gartneren Kold  

- Bioklip af græsplæner  
- Aflukning af indgang til baghaven  

- Skal op det store møde  
- Flemming FU har kontaktet Århus kommune angående lys på stien for enden 

af blokken ud mod Vejlby Centervej  
- Næste møde med FU skal holdes i blok 2  
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- Evt 
- Planlægning af heldagsmøde  

 
 
 
 
 
Næste møde: 

- 1. November kl. 19 i fællesrummet  


