
Bestyrelsesmøde 

13.03.2018 
i Ejerforeningen Kantorparken 10-16 

 
 
Dato: 13. Marts 2018 kl. 19.00 
 
Mødelokale: V. Lene Nyboe Jacobsen 
 
Medlemmer:  

Lene Nyboe Jacobsen 
Jacob Wøldike Dalsager 
Arne Sloth 
Maria Kold Bjørndal 

 
 
Suppleanter: Anusha 
Afbud: Anusha 

Maria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dagsorden 
1. Nyt fra formand 

● Status på opgaver i Trello 
Pt. afventer det fuld deltagelse af alle bestyrelsesmedlemmer.  
 

● beboerhenvendelser 
Beboerhenvendelser drøftet, og de rette vil få besked som nødvendigt.  
Det er opdaget, at enkelte beboere har benyttet fælleslokalernes elstik til egne formål 
- dette er imod både vedtægter og almindelig god moral, og skal have a 
ophør. Det er påtalt.  

 
● Aflæsning af vand 

Er sket v. Lene.  
 

● Indkaldelse til generalforsamling  
Afholdes som vanligt i September måned. Der tilføjes et forslag pr. næste år at 
fremrykke generalforsamlingen til foråret.  

 
● Fællesudvalg: renovering, elevatorer 

FU afventer møde med Aarhus kommune, hvor tilskud til tre emner skal drøftes: 
- Byfornyelse 
- Energiforbedring 
- Elevatorer 

Hverken FU eller bestyrelsen er nået til enighed, og intet er besluttet endnu. Det 
kræver bl.a. at hver ejerforening stemmer ja med ⅔ i favør.  

 
2. Nyt fra økonomi 

- Det overordnede budget i 2017-18 regnskabet holdes. Der er pt. et overskud på 
160.000 DKK, men det skyldes primært, at visse udgifter for eksempelvis fornyelse af 
vaskeri m.v. ikke er faktureret og på plads endnu. Disse vil blive skubbet til 
regnskabsåret 2018-19, og vil fremgå af budgetplanen.  

- Det anbefales, at regnskabet overgår til administration for bl.a. at procesbeskrive en 
anbefalet regnskabspraksis samt assistere i oprydning.  

 
 
3. Nyt fra drift 

- status på vaskemaskiner 
- Fibia kommer mandag 19/3 og håndterer netværket, som er 

nødvendigt for at etablere vaskeriet.  
- Fibia har IKKE været en behagelig, rettidig eller omhyggelig 

samarbejdspartner. Det skal på det kraftigste påpeges, at al ansvar for 
forsinkelse ifm. vaskeriprojektet tilfalder Fibia.  

- Affald 



- AffaldVarme er blevet bedt om at vende papcontainerne en halv 
omgang, så begge tilgange til papcontaineren er gjort tilgængelig.  

- Storskrald 
- PAP er ikke storskrald. Har man pap, der ikke kan rives i stykker og 

lægges i affaldscontainerne, skal det køres på forbrændingen. 
Storskraldsrummet er beregnet til storskrald.  

- Opgaver til arbejdsdag 
- Udsættes til næste bestyrelsesmøde, hvor opgaverne planlægges 

nærmere.  
- Politianmeldelse 

- Lampen ud for døren, der forsøgtes opbrudt ved storskraldsrummet, 
er defekt. RAFN El kontaktes for at undersøge nærmere.  

- Rengøring 
- Det aftales at holde øje med rengøringen fra DA Service. Vi har ikke 

set en regelmæssig rengøring i 2018 - vi holder øje, og vil følge op, 
hvis serviceniveauet de facto er faldet.  

- Skyl af dræn (vand i kælderen) 
- Drænskyllet har alt andet lige afhjulpet problemet med vand i 

kælderen. Det er godt nyt - og betyder, at vi kan komme til at fjerne 
det mugne og skimmelramte materiale i kælderen.  

- TDC-skabet i kælderen er hårdt ramt af vandskaderne. Vi vil kontakte TDC for 
at høre, om der kan gøres noget ved skabet.  

 
4. Evt. 

- Arbejdsdag foreslås flyttet af hensyn til bestyrelsesmedlemmernes egen tid. 5. Maj er 
bedst bud på en god arbejdsdagsdato. Arne melder ud til foreningen.  

- Næste bestyrelsesmøde 16. April  
- E-boks rettigheder til kasserer Jacob skal gerne på plads.  

 
 


