
Referat 
Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken 10-16  
d. 29. september 2016. 

Forud for generalforsamlingens start blev bestyrelsens nuværende medlemmer 
præsenteret. Velkomst ved formanden. 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse. 
4. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan og budget for ejendommen til godkendelse. 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af formand for bestyrelsen 
7. Valg af andre medlemmer i bestyrelsen 
8. Valg af suppleanter 
9. Valg af revisor 
10. Eventuelt. 

 
Add 1:  

Valg af dirigent: Christian Christiansen 
Valg af referent: Maria Bjørndal 

 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, i god tid. 
Materialet var tilgængeligt tidsmæssigt efter vedtægterne. Der er fremmødte nok til, 
at vi kan stemme for de forslag, der er fremsendt. Det blev vedtaget at behandle 
dagsordenens punkt 5 før punkt 4. 

 
Add 2:  

Bestyrelsen har mødtes minimum én gang månedligt for at få styr på økonomien, 
gode lange møder. Vi er nået langt, men vi er ikke i mål endnu. Fremover skal 
bestyrelsesarbejdet prioriteres for bestyrelsen og lade andre udføre eventuelle drift 
og vedligeholdelsesarbejde. En stor tak til de fremmødte på arbejdsdagen, cykler 
endnu ikke sendt til storskrald, tillykke til vinderne af lodtrækningen af arbejdsdagen. 
Til Fælles-spisning og lignende ønsker bestyrelsen medarrangørere, hvis disse skal 
gennemføres, man kan melde sig til et bestyrelsesmedlem.  
Økonomisk set har bestyrelsen ikke brugt mange penge det sidste halve år, kun på 
generelt vedligehold og drift - Dette er grundet i man ikke fik godkendt 
vedligeholdsplan på generalforsamlingen 2015.  
Bestyrelsen har brugt mange kræfter på at kigge på hængepartier for indbetaling af 
fællesbidrag og forbrug, der er på nuværende tidspunkt aftale med næsten alle 
tidligere ejere, som skal indbetale restancer. 15.000 kr. forventes at blive afskrevet, 
hvor der i foråret manglede indbetalinger for omkring 300.000 kr.  



Med Maria Sommers fraflytning mistede bestyrelsen sit FU-medlem, og har desværre 
ikke deltaget i de sidste FU-møder.  
På grund af de mange opgaver, har bestyrelsen overset beskeder i E-boks. 
Ejerforeningen har modtaget flere beskeder fra Affald Aarhus - to af containerne er 
overfyldte, og storskrald er vi ikke gode til at sortere. Storskraldsrummet er egentligt 
til kortvarig opbevaring, hvor medlemmerne selv skal stille deres affald ud på dagen 
for opsamling, se kalender i storskraldsrummet, dog varetager Arne denne opgave 
frivilligt.  
Der er ikke blevet rettet YouSee fra den tidligere bestyrelse, så der er restancer for 
ca 8000 kr., bestyrelsen udsender en opkrævning til de medlemmer med YouSee for 
at få betalt restancen og har derfor valgt at YouSee Foreningsaftale bliver frameldt 
pr. jan. 2017. Yousee har meddelt at foreningsgrundpakken vil stige til 150 kr./mnd. 
fra 1. jan. 2017. Der er mulighed for at tegne både Fibia/Waoo og YouSee privat 
abonnementer i lejlighederne. 
Bestyrelsen er blevet opmærksomme på eventuelle vedtægter, som kan misforståes, 
disse bestyrelsen gerne vil have udbedret. Der gøres opmærksom på man skal 
meddele bestyrelsen når en lejlighed udlejes. - bestyrelsen har endnu ikke overblik 
over præcis hvor mange der udlejer, men vil fremtidigt få overblik over dette.  
Vi ønsker at arbejde på et bedre sammenhold/fællesskab i blokken, så der bliver 
bedre vedligehold - og vi ikke får ekstra regninger fx ifb med overfyldte 
skraldespande.  
Bestyrelsen opfordrer til at der bliver uddelegeret opgaver så der er nogle der ordner 
opgange, pærer mv. så bestyrelsen ikke står med alt arbejdet ifb med dette eller er 
nødt til at købe hjælpen udefra.  
Tak til Per Favrbo for arbejdet og en god overdragelse af den tidligere bestyrelses 
opgaver.  
 
Christian, nr. 16 : Praktisk bemærkning, hvis der opsiges fælles abonnement, vil der 
for dem der fortsat vil have det, stige med 100 kr. i måneden.  
 
Simon, nr. 10 :  Da der er så mange frameldinger, er der stor sandsynlighed for, at 
YouSee vil stige alligevel og de kan opsige abonnementet når de vil. 
 
Christian, nr. 16 : Tak for det gode arbejde i bestyrelsen, når man læser i 
referaterne, ses det tydeligt med det store arbejde bestyrelsen har gjort. 
 

 
 
Add 3: 

Årsregnskabet blev gennemgået af revisor Torben Laursen, Martinsen Aarhus. 
Udarbejdet regnskab til tiden, opbygning af regnskabet er som det plejer at være. 
Større fællesbidrag i året. Væsentligste part, ikke lige så meget i vedligeholdelse, 
men en større indtægt i fællesbidrag. 
Stort arbejde efter revisors opfattelse, og en stor mundfuld at få ryddet op i restancer 
- fremadrettet skal dette blive til en dagligdags-rutine, og derfor ikke være så 
omfangsrigt.  



Administrationsomkostning har været højere, da der skulle indhentes fra sidste 
regnskab. Fremadrettet vil denne falde, i og med bestyrelsen har gjort dette arbejde. 
 
Inge, nr. 16:  Er skyldige fællesudgifter det bestyrelsen har indhentet med tab på 
15.000. Fra folk der er flyttet eller dem der bor her endnu? 
Simon, nr. 10:  Det er svært at finde adresser på nogle af dem der fraflytter. 
Erik, nr. 16:  Reelt set burde der ikke være et tab, idet der i hh. til vedtægterne står, 
at det er nuværende ejer skal hæfte.  
Daniel, nr. 12:  Der vil ikke blive problemer med dette fremadrettet. 
Erik, nr. 16:  Er det her ikke en billig ejerforening? 
Revisor:  Jo, især med det arbejde bestyrelsen udfører gratis. 
Daniel, nr. 12:  På Kantorparkens hjemmeside kan der ses referater for de andre 
blokke. 
Christian, nr. 16:  Dejligt, at der nu er styr på finanserne. 

 
 
Add 5: 

Vi springer til indkomne forslag, for at kunne se dette ind i budgettet. 
 

A) Dræn og beplantning:  
Dræn i haven foreslåes for at udbedre vand i kælderen. Ud fra referater i blok 1 kan 
bestyrelsen læse, at de har fået udført denne form for dræn, med stor succes. Der 
kom ønske fra bestyrelsen om beplantning.  
Erik, nr. 16:  Risskov Kloakmester kan rense dræn billigt. 

- Støttet med flertal. 
 

B) Arbejdsdags betaling 
Inspiration fra andre blokke. Hvis vi skal have råd til at kunne vedligeholde vores 
blok, samt dem der ikke vil deltage kan betale sig fra det. Hvis man ikke kan deltage 
denne dag, kan man få en lille opgave udstedt af bestyrelsen. Alle betaler, men får 
det tilbage ved deltagelse.  
Christian nr. 16:  I andre blokke betaler ejerne, men de evt. lejere der møder op, får 
pengene - hvilket har motiveret flere. 

- Støttet med flertal. 
 
C) Flyttegebyr 
Ind- og udflytning gebyr foreslås da folk ikke retter henvendelse hvis de laver skader 
ifb. flytning. Den gode med at kunne male evt. oftere vil også være.  
Erik, nr. 16:  Skal det være det samme beløb for små og store lejligheder. 
Daniel, nr. 12:  Ja, det foreslås i henhold til hvad de andre blokke gør. 
Nousha, nr. 12:  Vil denne indtægt blive brugt på blokkens vedligehold. 
Daniel, nr. 12:  Ja.  

- Støttet med flertal. 
 
D) Nye vaskemaskiner 



Bestyrelsen foreslår nye maskiner, de tidligere maskiner vil stige i vedligehold, hvor 
nye formentligt vil være indtjent efter 6 år. 
Erik nr. 16:  Leasing? 
Simon, nr. 10 : Dobbelt så dyrt. 
Christian, nr. 16:  Indtægterne bliver mindre - mindskes forbruget og kan der dermed 
måske kun være 2 maskiner i stedet for 3. 
Simon, nr. 10:  Det er rundt regnet 50.000 kr for en maskine. 
Daniel, nr. 12:  Vi bruger en del penge på at vedligeholde de gamle maskiner, og det 
ser ud til at stige. Fremtidig vedligehold vil ved køb, falde. 
Steffen 16: Kan man lave en beregning og måske få energi-tilskud  
Erik, nr. 16:  Ringe til energi og få dem til at kigge på det 
Erik, nr. 16 : Kan man få nyt betalingssystem 
Simon, nr 16:  Ja, hvad end vi vælger. 

- Støttet med flertal, Bestyrelsen arbejder videre med dette inddrager 
ovenstående diskussion og ideer.. 

 
E) Nyt låsesystem 
Nyt og bedre låsesystem, da vi ikke ved hvor mange nøgler der er i omløb ved 
diverse.  

- Støttet med flertal. 
 
F) Grundfond 
En opsparing generalforsamlingen disponerer over, til særlige udgifter. Der foreslåes 
en indbetaling på 5% af fællesbidraget og følger de enkelte lejligheders fordelingstal. 

- Vedtaget ved flertal, jf. vedtægternes krav for grundfond. 
 
Add 4: 

Budget for regnskabsår 2017/2018 
Vi kigger nu på budgettet, hvor vi fokuserer på næste års budget og ikke 
indeværende år. Budgettet er vist fremadrettet med 10 års oversigt. Efter budgettet 
er gennemgået, kan vi stemme hvorvidt de støttede tiltag kan godkendes.  
Budgettet opstilles med potentiel ekstra indtægt fra indkomne forslag med hævede 
fælles-udgifter, arbejdsdags bidrag og flyttegebyr.  
Christian, nr. 16:  Vedtægtsmæssigt skal vi godkende budgettet før 
vedligeholdelsesplanen. 
Lene, nr. 14:  Jeg synes også, at vi godt kan forholde os til budgettet først, selvom de 
egentligt hænger sammen. Vigtigt at forholde sig til budgettet for den kommende 
bestyrelse, for at vide hvad der skal arbejdes med. 
Christian, nr. 16:  Hvis vi godkender budgettet, godkender vi, at vi opererer med et 
underskud, men godkender også et underskud der med tiden minimeres. 

- Budgettet er godkendt. 
 

Vedligeholdelsesplan  
Alle burde have fået en vedligeholdelsesplan udleveret ved indflytning. Den tidligere 
bestyrelse kunne have indhentet økonomiske midler via forsikringen ifb. den 



vandskade der var mellem opgang 12/14 og de skader det medførte til 
bordtennis-rummet.  
Erik, nr. 16:  Døre og vinduer mod syd - skal ejerne vedligeholde disse selv? 
Simon, nr. 10:  Ja. 

- Vedligeholdelsesplanen er godkendt. 
 
 
Add 6: 

Da formanden fraflytter og formanden skal vælges i lige år, skal der vælges en ny.  
Der kunne ikke findes en ny bestyrelsesformand i forsamlingen, derfor vil der blive 
indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal findes en ny 
bestyrelsesformand. 
Simon Steffansen forbliver på formandsposten frem til den ekstraordinære 
generalforsamling. 
 

Add 7: 
Jf. vedtægter går Daniel Dupont af, han er villig til genvalg.  
Daniel er genvalgt af generalforsamlingen. 

Bestyrelsen (ekskl. formanden) består herfra af: 
Daniel Dupont, valgt 2016 
Lene Nyboe, valgt 2015 
Maria Bjørndal, valgt 2015 

 
Add 8:  

Hanne Bagge og Steffen Sørensen går jf. vedtægter. Begge villige til genvalg 
Valgt blev: 
1. suppleant Hanne, nr. 14  
2. suppleant Nousha, nr. 12 

 
Add 9:  

Martinsen Aarhus er genvalgt som revisor for næste år. 
 

Add 10: 
Erik, nr. 16:  Brevsprækken i opgangene larmer, og der er sur lugt i opgangene. 
Brevindkast skjuler anbefales, generalforsamlingen ønsker at bestyrelsen arbejder 
videre med dette forslag. 
 

 
 
___________________________________________ 
Dato: Dirigent: Christian Christiansen 
 
 
___________________________________________ 
Dato: Formand Simon Steffansen 


