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Formanden bød velkommen 
 
Valg af dirigent: 
Lene Jacobsen blev foreslået og valgt med akklamation. Hun konstaterede, at generalforsamlingen 
ikke blev holdt i tide som beskrevet i vedtægterne. Dog var nuværende indkaldelse rettidig. 
 
Formandens beretning: 
I varmerummet blev vandmåleren udskiftet i 2014, den er dog ikke til fjernaflæsning. Samme år 
blev varmemåleren udskiftet, den er dog til fjernaflæsning. 
I 2015 fik jeg brev fra Aarhus kommune at nu skulle alle varmemålere i kommunen udskiftes med 
nye målere, der kunne fjernaflæses. Kommunens folk kom, skar isoleringen af rørene og opdagede, 
at de havde fået for små målere med. Jeg fik en ny tid hvor de rigtige målere blev monteret. 
En uge efter kom der en mand, så blev rørene isoleret, men ikke malet, det fik vi så en maler til. 
I nr. 12 blev faldstammen til regnvand utæt, røret blev foret med en strømpe. Desværre kom der 
nogle følgeskader, vi måtte have en maler i gang med at udbedre skaderne. Bordtennisbordet havde 
fået godt med vand, så det blev fornyet. 
Glasruden i døren til storskraldet har det med at blive slået i stykker, nu er der sat en træfylding i, 
lad os så se om det holder bedre. 
I affaldsøen har vi 2 europapaller, til flasker og glas. Ejeren af disse paller ringede mig op og 
fortalte at siderammerne var blevet stjålet. Han mente siderne blev anvendt i haver som højbede. 
Måske har nogle beboere set nogle personer bære rammerne væk. 
Af og til er der masser af blade på fortove og indgangspartier, kunne man blive enige i hver opgang, 
om at feje disse blade op, hvor ville det se godt ud. 
Kære beboere, når I sætter jeres cykel i kælderen, hvorfor skal den så stå hulter til bulter, ofte 
spærrer cyklerne gangen. Har nogen af jer prøvet t falde over en cykel når lyset slukker, det gør 
godt nok ondt. 
Billardrummet var forsøgt at lave om til motionsrum, det lykkedes desværre ikke, der var ikke den 
store interesse for ideen. 
Rummet er aldrig blevet særlig vedligeholdt. På loftet har der været limet æggebakker som 
lydisolation, men disse bakker er dog fjernet, men sporene efter dem sås tydeligt på loftet. 
Loftpladerne så ud som de snart kunne falde ned. 
Derfor har vi haft en håndværker til at udbedre rummet, måske vil vi igen have billardbordet stillet 
op, det må vi drøfte. 
Kan vi her på generalforsamlingen oprette et forum sammen med andre beboere, hvor beboere og 
forældre der vil overfuse min kone og mig, samt ændre på gældende regler vedtaget i blokken. 
Så kommer vi til det punkt om kasseren i blokken, der er den person der ikke har udført det arbejde 
han har lovet.  
Året der er gået, hvor han ikke har udført sit arbejde, men bare lovet at alt bliver godt. Der kan siges 
mange ting om en person der svigter sit job og det vil jeg  ikke gøre i en skrivelse til  foreningen, 
derfor må jeg hellere stoppe og lade generalforsamlingen  komme med yderlige kommentarer. 
Disse var ordene 
 
Efter beretningen var der længere diskussion om flere emner. Svar fra formand/bestyrelse er anført i 
kursiv. 
Per Kilden: Hvordan er det gået med betonarbejdet som refereret fra sidste generalforsamling? Inge 
Møller: Jeg har stadigt vandindtrængning. Firmaet har ikke reageret trods flere henvendelser. 
Derfor har andre firmaer været involveret uden at kunne finde utætheden. Daniel Dupont: Var 



arbejdet inklusive fuger. Findes der kontrakt ? Uklart men regning er betalt. Inge Møller: Utæthed 
måske under træværk på facaden. Dirigent: Den kommende bestyrelse må tage sig af problemet. 
Erik 16 og Hanne 14: Bliver der betalt fællesudgifter af alle? Har ikke fået opkrævninger ? 
Kassereren har ikke opkrævet ved nye indflytninger. Steffen Henriksen: Har selv betalt trods 
manglende opkrævninger. Foreningens konto til betaling står i Husordenen. Revisoren: Har ikke 
kunnet få foreningens netadgang fra kassereren. Har derfor haft store ekstra omkostninger i 
forbindelse med regnskabet. Maria: Kassereren burde politianmeldes. Revisor: Der er efter mit skøn 
tale om sløvhed og ikke svig. Daniel: har revisor haft kontakt med kasserer? Revisor: Ja, men ikke i 
nogen tid. Maria: Har man kontaktet Nets. Revisor: Ja men uden held. Kilden:Har kassereren stadig 
adgang til foreningens bankkonto: Højst sandsynligt. Daniel: Styrer kassereren udenom 
bestyrelsen? Regninger kommer til formanden. Der godkender og anbringer dem i kassererens 
postkasse. Regningerne bliver ikke betalt og kommer tilbage med rykkergebyr. Formanden betaler 
så i banken. Dirigenten; Den nye bestyrelse må sikre sig et fungerende regnskabssystem. Kilden: 
Findes der i det hele taget en bestyrelse? Det gør der ikke iflg. udkastet til regnskab. Dette er en 
misforståelse og er blevet rettet i regnskabet. Kilden: Kan ikke godkende beretningen. 
Ved afstemning var der kun 3 stemmer for godkendelse af beretningen. Som derfor ikke blev 
godkendt. 
 
Gennemgang af regnskabet: 
Revisoren gennemgik regnskabet, som var godkendt af bestyrelsen. Regnskabet viste et underskud 
på ca. 61000 kr. Dette skyldtes hovedsagligt den store regning på betonrenovering. Der var dog 
også sat skønsmæssigt 25000 kr af til mulig nedskrivning af udestående ikke opkrævede beløb. Det 
blev fra forsamlingen påpeget at der manglede et budget for fremtidige udgifter. Der eksisterer et 
tidligere godkendt 5 årsbudget for udgifter. 
Herefter blev regnskabet godkendt. 
 
Valg af bestyrelse 
Flere forslag om ny formand kom frem. Simon Svendsen 10 blev valgt med akklamation. Han 
takkede Per Favrbo for stort arbejde for foreningen og håbede at kunne trække på Per som 
konsulent for den nye bestyrelse. 
Som ny bestyrelse blev yderligere valgt: 
Lene Jacobsen 14, Daniel Dupont 12, Maria Bjørndal 12 og Maria 12. 
Valg af suppleanter 
Opstillet og valgt blev: 
1 sup: Hanne 14 
2 sup: Steffen Sørensen, 14 
 
Valg af revisor 
Der blev foreslået genvalg, som skete med akklamation. 
 
Eventuelt 
Den nye formand var inde på en hurtig ekstraordinær generalforsamling. Der er dog kun relativ kort 
tid til næste almindelige generalforsamling.  
Revisoren påpegede at den nye bestyrelse hurtigst muligt måtte have administratorrollen til NETS 
på plads. Han medbragte vejledning til dette.  
Den afgåede sekretær mindede om, at der skulle vælges nyt medlem til Kantorparkens fællesudvalg. 
Der skulle evt. tages stilling til hjemmeside og mailliste.  
Det blev påpeget, at der var mange hundelorte på fortorvet ved bygningen. Der trængte til rengøring 
i kælderen, et oplagt emne for en arbejdsweek-end.  
Overgang til nye og hurtigt responderende LEDpærer overalt ville sikkert spare en del penge. 
Maria: Der mangler optrækning af parkeringsbåse på parkeringspladsen. Ville sikkert give flere 
parkeringsmuligheder. Luftede tanken om arrangement med en måske månedlig fællesspisning for 



at forbedre nabokendskab og sammenholdet i blokken. Savner støjisolering fra fællesstuen. Der er 
meget støj herfra i lejligheden lige oven over. 
Daniel: Der mangler røgalarm i opgangen. 
Inge Møller: Utætheden i kontorlokalet i kælderen bør nu stoppes. 
 
Mødet sluttede ved 21 tiden. 
 
 
 
 
 


