
Ejerforeningen Kantorparken 10-16 
 

Bestyrelsesmøde 01.11. 2018 
i Ejerforeningen Kantorparken 10-16 

 
 
Dato: 01. November 2018 kl. 19.00 
 
Mødelokale: Fællesrummet  
 
Medlemmer:  

Lene Nyboe Jacobsen 
Gitte Jensen 
Arne Sloth  
Puk Jensen 

  
 
Suppleanter: Christian 
 
Afbud: Anusha 
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Dagsorden 

1. Nyt fra formand 
2. Nyt fra ejerforeningen 

3. Nyt om økonomi 

4. Nyt fra drift 
5. Nyt fra FU 

6. Evt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat 

- Nyt fra formanden 
- Køber en computer til formanden  

- Grundet administration 

- Nyt fra ejerforeningen 
- 3 lejligheder i salg + 10 st th som er solgt  (4 i alt) 

- Hvem køber dem? Lejer eller nogen der bor der selv  
- Nr. 10 st. th lejlighed er forældrekøb - derfor skal bestyrelsen gerne 

have lejekontrakt 
- Nr. 16  ønsker nyt navneskilt, men der mangler lejekontrakt 

- Lejekontrakt skal indhentes i forhold til vedtægterne.  
- Der kommer ikke nyt navneskilt før bestyrelsen for en 

lejekontrakt  
- Hvem styre udflytter og indflytter gebyr  

- Gitte holder sig opdateret 
- Dahlbøel overtager vicevært job  

- Virker meget professionel  
- Besked fra Payperwash  

- Der kommer penge tilbage 
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- Rykket for kontakten, der mangler fordelingsnøgle  
- Medlemskartotek skal opdateres  

- Dette gøre på heldagsmøde  

- Nyt ift. økonomi  
- Gebyr på 1000 kr. (i stedet for 500 kr.) 

- Hvis bestyrelsen ikke bliver opdateret med indflytning og 
lejekontrakter  

- Bestyrelsen skal i banken 
- Hurtigst muligt  

- Nyt fra drift 

- Arne der kan ikke findes nogle murer, der har tider i dette år til at reparerer 
terrasser  

- Revner kan ødelægge armeringen 
- TDC har fjernet telefonboksen og sat en prop i hullet  
- Vinduer smadret i hobbyrum og barnevogn nr. 16  

- Arne kontakter forsikring  

- Nyt fra FU 
- Næste FU møde torsdag den 8/11 her i blok 2  

- Drøftelse af ny energimærkning  
- Faldstammer: renovering og pris  

- Evt 
- Dato til heldagsmøde  

- 19/1-19 fra kl. 10 
 
 
 
 
 
Næste møde:  

- Mandag den 3/12 kl 19 hos Lene 14 1. tv 
 


