
Ejerforeningen Kantorparken 10-16 

Bestyrelsesmøde 07.10. 2019 
i Ejerforeningen Kantorparken 10-16 

 
Dato: 07. Oktober 2019 kl. 19.00 
 
Mødelokale: Fællesrummet  
 
Medlemmer:  

Lene Nyboe Jacobsen 
Gitte Jensen 
Arne Sloth  
Puk Jensen 
Inge Graulund 

  
 
Suppleanter: Hanne 

Christian 
 
Afbud: Arne, Hanne, Kristian  
 

Dagsorden 

1. Trello 

2. Nyt fra formand 
3. Nyt fra ejerforeningen 

4. Nyt om økonomi 

5. Nyt fra drift 
6. Nyt fra FU 

7. Evt 
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Referat 

- Trello 
- Marias kælke står i et bestyrelsesrum i kælderen  

- Lene kontakter hende  
- Opfølgning:  

- Pay per wash  
- Gitte og Lene sætter sig sammen og kigger det igennem. Der 

skal gennemgås nogle mail. Samle op på næste møde  

- Nyt fra formanden 
- Nyt fra ejerforeningen 

- Ny lejlighed til salg i nr. 16 1 tv. der bliver lavet ejendomsskema  

- Nyt ift. økonomi  
- Opfølgning på forbrugsregnskab 

- Alle er blevet krævet penge ind, nu skal det tjekkes at alt kommer ind 
på kontoen.  

- Husk næste forbrugsregnskab nr. 3  
- Gitte tjekker Mogens har betalt  
- Alle der ikke har deltaget i arbejdsdagen, bliver trukket i november  
- TDC har lappet deres hul i kælderrummet  

- TDC gør rent i kælderrummet.  
- De overholder almindelig bygning bekendtgørelse, de kommer og 

tjekker lapningen efter 1 og 5 år. 
- TDC vil betale mellem 5.000-6.000 kr. til en ny væg ud til gangen.  
- Får vi nogen til at komme og lave væggen, vil TDC betaler halvdelen  

- Nyt fra drift 
- Drænbrønd er fundet i terassen i 12 st. mf.  

- Skal gøres rent (spules) derefter TV-inspektion  
- Risskov kloakservice skal i denne forbindelse kontaktes 
- Tegningen af kælderen og over dræn er på vej til Gittes 

postkasse efter at den bliver scannet og der bliver lavet et 
plantegning over kælderen. Herefter kontaktes kloakservice af 
enten Gitte eller Lene 

- Vandspejlet  
- Vi har et meget lille lag muld inden der på ler og kan derfor ikke 

trænge gennem jorden  
- Sommerfugle træ 

- Lene rykker efter sommerfugle træet der er gået ud.  
- Hækken foran kældervinduer bliver klippet i uge 42  
- Lene kontakter igen cykelejer, hvis cykel står foran hækken 
- Resterende cykler 

- Recycling kan få resten af vores cykler - Inge kontakter dem  
- Altaner 
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- Arne har kontaktet murer, men han er ikke vendt tilbage  
- Lene kontakter Arne for at høre om han vil få fat i muren igen  

- Hvem skal have altaner repareret?  
- Dem der henvendte sig efter første mail skal kontaktes igen for 

at tjekke de stadig gerne vil have deres altaner repareret 
- Puk tjekker hvem der svarede og får lavet en 

oversigt over hvem.  
- Findes under vedligehold og drift “Altaner 

reparationer” 
- Vand ind fra fuger/samlinger i betonen i kælder  

- Sylan beton eksperter kontaktes for at give et bud. Inge kontakter 
disse  

- https://www.sylan.dk/ 
- Kan evt. se på altaner også  

- Techem vs. Ista  
- Kontakt med Techem skal opsiges tre måneder inden næste 

aflæsning/regnskab  
- Ista tilbud kan alle følge med i forbrug via app  

- Straks afregning i forhold til flytninger  
- Er ikke med i budgettet for i år  
- Presse priser på varmeregnskab  
- Vi indkalder til ekstraordinær GF i november 18/11-19 kl. 18  
- 1. november sende indkaldes til afstemning i forhold til at bruges 

200.000 kr. til automatisk læsning  
- Puk sender mail 

- Radiator  
- Der har været mange henvendelser fra beboer angående manglende 

varme  
- Evt. skal radiator luftes ud 

- Start med at lufte ud -  Facebook  
- Affald varme  

- Lene har kontaktet angående tømning af de to containere uden for 
skralde øen  

- Disse skulle gerne blive tømt snarest  
- Støvsuger  

- Inge kontakter Arne for at få fat i støvsuger fra gæsteværelset 

- Nyt fra FU 
- Legepladsen er blevet tjekket og bliver gennemgået af firmaet  
- Betaling til vejfond til og med i år og så slut med denne betaling  

- Evt. 
- Der har været elevator møde i fredags 
- Kone er blevet kontaktet og er ved at udarbejde tilbud til blokken 
- Der bliver evt. kontaktet et andet firma  

 
 
 
Næste møde:  

https://www.sylan.dk/
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- 11/18 kl. 19 inden ekstraordinær GF  


