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Referat 
  
Ad 1.  
Christian Christiansen 
Bestyrelsen har fremsendt indkaldelse og andet materiale i henhold til tidsfrister og 
generalforsamlingen er dermed lovlig indkaldt.  
 
Ad 2. 
Se formandens beretning i bilag A.  
Kommentarer fra deltagere på GF: 

- Affaldssortering: Formanden fremlagde problemer med restaffald. Det blev afklaret at 
sorterings problemerne var generelle og relaterede sig til alle former for sortering. 

- Elevatorer: På sidste GF fik bestyrelsen mandat til at undersøge priser på elevatorer. 
Formanden informerede om at Blok 3 havde et tilbud på 1,8 mio. og en afbetaling på 
17.000 kr. pr. måned. Der skal dog installeres seks elevatorer i blok 3 og kun fire i 
vores blok (2). Det blev bestemt at bestyrelsen skal indhente tilbud og indkalde til 
ekstraordinær GF for afstemning omkring etablering af elevatorer i ejendommen. 

- Formanden redegjorde for tidligere problemer med rengøring på GF, kom det frem at 
enkelte beboere stadig synes rengøringen var mangelfuld. Formanden pointerede at 
det var vigtig at beboere, der er utilfredse med rengøringen fremsender billeder af 
problemerne.  

- Vaskeri: Enkelte beboere har oplevet problemer med at andre beboere, der har egne 
vaskemaskiner kommer ned i kælderen, når beboerne vasker og tørre deres tøj og 
dermed blokere tørretumbleren, så den person der vasker ikke kan få sit tøj tørret. 
Det blev afklaret at det er muligt efter start af vask at booke tørretumbleren på 
skærmen i kælderen. Der henstilles til at respektere booking systemet og ikke booke 
tørretumbleren når vasketiden er booket.  

- Renovering: Formanden har i sin beretning redegjort for FU´s planer for renovering. 
Det blev påpeget af beboere der har fået skiftet vinduer at træværket mellem 
vinduerne er i en meget ringe stand.  

- Praktiske ting: Formanden redegjorde i sin beretning for at frivillige til at arrangere 
sommerfest, der var ingen der meldte sig så interesserede kan skrive til bestyrelsens 
mail. Peter Sanden meldte sig til praktiske opgaver.  

 
Ad. 3 
Inden regnskabet blev fremlagt, blev der gjort opmærksom på af formanden at bestyrelsen 
havde valgt en anden revisor end den der var bestemt på sidste GF. Dette grundet økonomi 
og bureaukrati ved at anvende statsautoriserede revisionsselskab. Dette blev godkendt.  
Kassereren gennemgik det simple regnskab, der var blevet udarbejdet og forklarede at 
grunden til at der var så stor forskel på indtægter og drift i forhold til sidste års regnskab 
skyldes at forbrugsregnskabet ikke længere figurerer i regnskabet som et selvstændigt 
punkt. Det blev dog understreget at beboernes a conto betalinger ikke indgår i budgetramme 
men kun fællesudgifter. 



Kassereren efterspurgte beboernes ønsker til yderligere detaljeringsgrad. Det blev afklaret 
på GF at der kun skulle udarbejdes en til to sider mere som note til regnskabet, nogenlunde 
som sidste år. 
Ovenstående note fremsendes som bilag B til alle ejere snarest.  
 
Regnskabet, revisor og regnskabets udformning blev godkendt  
 
Ad 4.  
Formanden gennemgik budget for 2019/2020.  
Udover de vanlige poster i relation til drift og vedligehold havde bestyrelsen valgt følgende 
vedligeholdelsesområder.  
50.000 kr. til FU for rådgivendes ingeniør rapport angående renovation kontra fortsat 
reparation af gammelt beton  
I henhold til vedligeholdelsesplan er følgende punkter programsat til 2020:  

- Kælder maling af:  
- Gulve 
- Vægge 
- Døre 
- Vinduer  

- Indgangspartier  
- Maling  
- Udbedring af reparation af frostskader 

- Betonreparationer 
- Facader  
- Altaner 

- Mindre reparationer af tagpap  
- Udskiftning tærede rør  

I henhold til ovenstående punkt angående rør, der nu er 50 år gamle, er der afsat ekstra 
midler til forsikring, da det skønnes at præmien vil stige når rørene skal forsikres ud over de 
50 år som er standard.  
Ovenstående resulterer i budgetterede vedligeholdelsesudgifter på 200.000 kr.og med 
rapport 250.000kr.  
 
Ad. 5 
Skriftlige forslag fra bestyrelsen fremsendt:  
Forslag 1  
Vedtaget  
 
Forslag 2  
Deltagere på GF kom med ændringsforslag om at fordoble depositum for skyldig 
forbrugsregnskab året før.  
Dette blev vedtaget og bestyrelsens forslag forkastet  
 
Ad 6. 
Det af formanden fremlagte budget jf. punkt 4. blev godkendt.  
 



Ad 7.  
Kasserer Gitte Jensen blev genvalgt  
Næstformand Arne Sloth blev genvalgt  
Inge Gravlund valgt som medlem af bestyrelsen  
 
Ad 8.  
Christian Mikkelsen genvalgt  
Hanne Bagge Hansen valgt som suppleant  
 
Ad 9.  
Kristian Vestergaard, der har udarbejdet regnskabet for i år blev foreslået. Der var ingen 
andre forslag. Kristian Vestergaard valgt. 
 
Ad 10. 
Forslag fra beboer om indkøb af nye hynder til stole i fælleslokalet. Godkendt bestyrelsen 
sørger for dette.  
 
Beboer efterlyste afklaring på automatisk aflæsning, der blev drøftet på sidste GF. 
Bestyrelsen undersøger prisen for dette. 
 
Beboer henledte opmærksomheden på manglende belysning på stien for enden af blokken 
(opgang 16). Formanden kunne berette at forsøg på at få kommunen til at bidrage da stien 
nu anvendes af skolebørn pga. skolenedlæggelse ikke havde båret frugt. Ved udskiftning af 
nuværende matterede glas til klar glas og anvendelse af LED pærer vil sikre tilstrækkelig lys. 
Bestyrelsen iværksætter snarest muligt.  
 
Det blev afklaret at papir og pap containeren nu tømmes hver 3. uge og ikke hver 5. som 
tidligere hvilket har løst problemet med overfyldning.  
 
Opgang 12 1 sal kontakten kan ikke anvendes til at tænde for lyset.  
 
Ældre beboer, der ikke magter hård arbejde er stadig velkomne på arbejdsdagen og 
bestyrelsen vil finde passende opgaver.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag A (formandens beretning) 
Formandens beretning GF 2019 
 
Da GF er fremsḱudt til april har denne bestyrelse kun fungeret i godt ½ år. Ikke desto mindre 
har bestyrelsen været meget aktive og haft mange forskellige opgaver, som vi har løst efter 
bedste evne. 
Bestyrelsen har holdt månedlige møder og desuden haft et heldagsmøde på Comwell, hvor 
bestyrelsens opgaver for det kommende år blev planlagt. 
 
Der er blevet solgt 7 lejligheder siden 1. april sidste år. Det har været en del arbejde med 
udarbejdelse af ejerlejlighedsskemaer, holde  styr på hvem der flytter ind, herunder om 
lejligheden udlejes, og om vi får de lejekontrakter vi skal have jvf. vedtægterne. Dette er et 
stort arbejde og vi har en del besvær med at få styr på hvem der bor i ejendommen.  Vi har 
derfor foreslået, at der udlejere pålægges et gebyr på 1000 kr hvis ikke bestyrelsen har 
modtaget lejekontrakt min.14 dage før lejer flytter ind.  I forbindelse med udlejning vil vi 
gerne henstille at udlejerne sørger for at informere lejerne om beboerhåndbogen. Vi vil også 
gerne pointere at man som ejer har ansvaret for egen lejlighed og derfor skal tage sig af 
hovedparten af de spørgsmål som en lejer måtte have ift lejligheden herunder drift og 
vedligeholdelse. Vi har i bestyrelsen mange henvendelser fra ejere og ikke mindst lejere, 
hvor svaret kan findes i beboerhåndbogen. Og vi vil gerne understrege at bestyrelsen ikke 
fungerer som viceværter ift de enkelte lejligheder. 
 
Vi har i løbet af året haft en del vedligeholdelsesopgaver:  

● Der er skiftet ventilatorer i nr 14 og er på vej til dette i nr 16. Bestyrelsen vil tjekke at 
der ikke er etableret ulovlige ventilatorer i de enkelte lejligheder, som kan skade de 
nye ventilatorer 

● Der har været en vandskade pga rørskade i nr. 12 , som vi fik dækket af forsikring. 
Bestyrelsen har sat ekstra penge af til ny forsikring, der dækker rørskader udover de 
50 år som for nuværende. 

● Vi har repareret fuger og tjekket tag pga vandindtrængen i lejlighed i nr. 16 
● Vi har skiftet ventiler og fået renset vandrør så der forhåbentlig er hurtigere og 

varmere vand til alle lejligheder 
● Gæsteværelset er løbende blevet opgraderet 
● Der er skiftet navneskilte på alle dørtelefoner, så det ser pænt og ensartet ud. Vi 

forsøger at følge med i ændringer så godt vi kan. 
● Vi har opdateret Husorden på vaskeri, affaldssortering og arbejdsdage. Se den på 

hjemmesiden. 
 
Vi har fået nogle klager over trappevask og rengøring af opgange. Vi har haft gennemgang 
med Dalbøge og har ikke siden fået flere klager. Hvis der er klager fremover vil vi gerne 
bede om billeder, der viser beskidte opgange eller lign. 
 
Bestyrelsen er af den opfattelse at foreningens økonomi er sund. Vi har med stigninger i 
fællesudgifter og grundfond stille og roligt fået opbygget en større egenkapital. Vi er derfor  
godt med ift de opgaver der er i vedligeholdelsesplanerne. Desuden har vi forslag i næste 
års budget om maling af kældervægge og renovering af gulvbelægning (i alt 120.000). 



 
Formanden har deltaget i de afholdte møder i FU. Ved første møde i år vedtog FU at have 
ekstraordinære møder for at intensivere afklaring af evt. renovering af facader. FU har 
indhentet et tilbud fra NIRAS om at gennemgå ejendommene og give et overslag på udgifter 
ift udbedring af betonskader og renovering af facader. På opfordring fra FU foreslår 
bestyrelsen, at der i afsættes 50.000 kr i budgettet til dette arbejde (ligesom i de øvrige 
bestyrelser). Desuden vil vi foreslå at NIRAS (eller anden ingeniørvirksomhed) ved samme 
lejlighed giver et bud et generelt bud på en ny vedligeholdelsesplan, som skal fornyes i 
2021. I blok 1 og blok 3 regner de med at være klar med en byggetilladelse til opførelse af 
elevatorer, så dette kan fremlægges på de kommende GF i de 2 blokke. De har fået 
finansieringsforslag på 16800 pr. måned for hele ejendommen.  Såfremt bestyrelsen skal gå 
videre med etablering af elevatorer i blok 2 skal GF pålægge bestyrelsen at gå videre med at 
indhente tilbud om dette. 
Aarhus AffaldVarme er i gang med at etablere nye fjernvarmerør. Det kommer til at betyde at 
vi en i en periode kun kan køre indefra SKejbyvej og skal køre ud af Tværmarksvej via en 
midlertidig grusvej foran blok 3. Den bliver naturligvis nedlagt igen når arbejdet er færdigt og 
reetableret som en gangsti ligesom i dag.Det kommer til at genere os i det næste ½ år. Der 
bliver hængt opslag op fra Aarhus AffaldVarme, når de er fremsendt til os. 
 
Vi har skal have arbejdsdag 11.maj og blandt mange opgaver skal vi have ryddet ud i 
cykelkælderen. Der vil derfor blive sat sedler på alle cykler og på de cykler der ikke har få 
fjernet sedler vil cykler blive fjernet fra cyjḱelkælder.  
 
For at styrke beboers sammenholdet  foreslår bestyrelsen at der gives økonomisk støtte til 
en sommerfest, hvis nogle blandt beboerne skulle være interesserede i at arrangere dette. 
Desuden har vi taget initiativ til at afholde et fælles loppemarked for hele Kantorparken og en 
fra blok 3 vil invitere til dette. Der er endnu ikke meldt dato ud. 
 
 
Der er mange opgaver i bestyrelsen. Det er er derfor et stort ønske fra bestyrelsen at vi 
bliver 5 ordinære medlemmer.  
 
 
Bilag B (Regnskab)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Ejerforeningen Kantorparken, Blok II 

c/o Lene Nyboe, Kantorparken 14. 1. tv., 

8240 Risskov 

 

Intern årsrapport for 

2018/19 

 

 CVR-nr. 33 81 70 29 



Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2018/19 for Ejerforeningen Kantorparken, Blok            

II. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse er 

årsrapporten udarbejdet i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i 

afsnittet om anvendt regnskabspraksis. 

Risskov, den  

Bestyrelse 

Lene Nyboe Jacobsen Arne Sloth Puk Jensen 

Formand 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem 

Gitte Majbrit Jensen 

Kasserer  



 

Til ejerne i Ejerforeningen Kantorparken, Blok II 

Konklusion 

Revisor har revideret årsrapporten for Ejerforeningen Kantorparken, Blok II for regnskabsåret 1.            

april 2018 - 31. marts 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance            

og noter. 

Det er hans opfattelse, at årsrapporten for Ejerforeningen Kantorparken, Blok II for regnskabsåret             

1. april 2017 - 31. marts 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse               

med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet "Anvendt regnskabspraksis". 

Bestyrelsens ansvar for årsrapporten 

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med den            

regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Bestyrelsen har           

endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et              

årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsrapporten er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at              

fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at               

udarbejde årsrapporten på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre          

bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet              

realistisk alternativ end at gøre dette. 

Selskabsoplysninger 

Foreningen Ejerforeningen Kantorparken, Blok II 

c/o Lene Nyboe 

Kantorparken 14. 1. tv. 

8240 Risskov 

CVR-nr.: 33 81 70 29 

Regnskabsår: 1. april - 31.    

marts 

Bestyrelse  

Lene Nyboe Jacobsen, Formand 

Arne Sloth, Bestyrelsesmedlem 

Puk Jensen, Bestyrelsesmedlem 

       Gitte Majbrit Jensen, Kasserer 

Revision Kristian Vestergaard 

  



Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Ejerforeningen Kantorparken, Blok II er aflagt i overensstemmelse med god            

regnskabsskik samt foreningens vedtægter. 

Resultatopgørelsen 

Indtægter 

Indtægter omfatter indbetaling af fællesudgifter, indtægter fra vaskeri, ejerlejlighedsskemaer, ud 

og ind flytningsgebyr og arbejdsdag.  

Udgifter  

● Driftsudgifter omfatter udgifter til renovation, ejendomsskat, forsikring og FU udgifter incl.           

Vejfond.  

● Vedligeholdelse 

● Administration  

● Diverse 

Finansielle poster 

Finansielle indtægter indeholder renter. 

Balancen 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter. 

 2017/2018 2018/2019 

Indtægter 654.024 1.288.523 

Driftsudgifter -85.998 - 713.113

Bruttoresultat 568.026 575.806 

 

Vedligeholdelse 

 

-202.158 

 

-355.141 

Administration -116.546 - 45.959 

Diverse    - 4.963 

Resultat før finansielle poster 162.922 209.502 

Renteindtægter 170 100 

Årets resultat 163.092 169.448 

 

Forslag til resultatdisponering 

  

Overføres til grundfond 29.168 30.334 

 

Status 

  

Nordea foreningskonto 765.945 905.059 

Nordea grundfond 29.168 59.502 

Nordea 200.000 200.000 

I alt 2017/18 995.113  

Overført resultat 2018/19 169.448  

Balance pr 31.03.2019 1.164.561  

Resultatopgørelse 1.april-31.marts 


