
Ejerforeningen Kantorparken 10-16 

Bestyrelsesmøde 20/ 03  2019 
i Ejerforeningen Kantorparken 10-16 

 
 
Dato: 20/03  2019 kl. 19.00 
 
Mødelokale: Fællesrummet  
 
Medlemmer:  

Lene Nyboe Jacobsen 
Gitte Jensen med på mobil  
Arne Sloth  
Puk Jensen 

  
 
Suppleanter: Anusha 

Kristian 
 
Afbud: 
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Dagsorden 

1. Trello 

2. Nyt fra formand 
3. Forberedelse af punkter generalforsamling bl.a. oplæg ift udlejere. 

a. Mail 
4. Nyt fra ejerforeningen 

5. Nyt om økonomi 
a. Bank 

6. Nyt fra drift 
7. Nyt fra FU 

8. Evt 

 

 

Referat 

- Trello 
- Trello er tjekket i forhold til forslag og arbejdsopgaver 

- Nyt fra formanden 
- Forberedelse af punkter generalforsamling bl.a. oplæg ift. udlejere. 

- Mail:  Indkaldes til generalforsamling den 30/4-19 kl. 19 i fælleslokalet 
- Hvem er på valg? 
- Faste dagsorden 
- Skriftlige indkommende forslag skal sendes til bestyrelsen senest 3 uger 

inden GF 
- Arne printer og hænger indkaldelsen i opgangene  
- Arbejdsdag 11/5-19 kl. 10-13  i fælleslokalet  
- Der skal laves forslag til ændring i husorden så det koster 1000 kr. hvis ikke 

bestyrelsen får en lejekontrakt  
- Affaldssortering ændres også i husorden 
- Lejere skal kontakte egne ejere hvis der er noget galt med lejligheden. 

Herefter kan ejere kontakte bestyrelsen.  
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- Husorden skal følge lejekontrakter, dette ses ved at husorden er 
vedhæftet til lejekontrakt. Når denne ses til bestyrelsen for at få nye 
navneskilte.  

- Forslag til at ændre revisionsfirma (Gitte laver dette) 
- Vedtægtsændring skal skrives i PDF og skrives under af alle i 

bestyrelsen  
- Kalkfjerner på vand i bygningen (lægges ind i budgettet)  

- Nyt fra ejerforeningen 
- To lejligheder til salg  

- Nyt ift. økonomi  
- Banken er klar til at blive underskrevet på netbank  
- Der mangler penge fra Pay Per Wash  

- Gitte laver opgørelse over dette til næste møde 

- Nyt fra drift 
- Techem har ikke fået adgang til 3 lejligheder, ejere kontaktes på mail 
- Pay Per Wash har haft system problemer, derfor kunne beboer ikke booke tid. 

Dette skulle gerne være i orden igen.  
- Lene rykker for nøgler 
- Ventilator i 14 virker igen 
- Ventilator i nr. 16 virker ikke, der mangler reservedele 

- Nyt fra FU 
- Evt 

 
 
 
 
 
Næste møde:  

- Torsdag den 11 april kl. 19 i fællesrummet 


