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Referat 

1. Valg af dirigent 

Erik, ejer af nr. 16. 1. mf., er valgt til dirigent.  

 

2. Formandens beretning for det forløbne år 

Siden den sidste og ekstraordinære generalforsamling d. 14/10-2016 har daværende 
formand for bestyrelsen Alan Arac valgt at trække sig fra bestyrelsen. Bestyrelsen 
har herefter konstitueret sig med Lene Nyboe som formand, Daniel Miotto som 
kasserer, Arne Sloth som driftsansvarlig og Maria Kold som sekretær. Lene Nyboe 
er desuden bestyrelsens repræsentant i Fællesudvalget.  
 
I januar holdt bestyrelsen et daglangt møde for at få overblik over både faste 
driftsmæssige og mere løbende opgaver for året. Den foregående formand Simon 
Steffensen var inviteret til at deltage i noget af mødet for at hjælpe den nye 
bestyrelse på vej. På mødet blev det besluttet hvilke opgaver det enkelte 
bestyrelsesmedlem var ansvarlig for. Vi har siden afholdt bestyrelsesmøder mindst 
en gang om måneden. Dette har i perioder med mange opgaver været knap nok 
tilstrækkeligt, men er det som denne bestyrelse har kunnet overkomme. 
 
Siden sidste generalforsamling har vores kasserer ydet en meget stor indsats for at 
få styr på regnskab og budgetter, herunder på at inddrage gammel gæld til 
ejerforeningen få oprette et beboer/ ejerkartotek og få styr på ind- og udflytninger. 
Desuden har vores kasserer fået alle på nær en enkelt ejer til at betale udgifter til 
ejerforeningen over PBS, hvilket letter kasseres arbejde væsentligt.Det er et stort 
arbejde at være kasserer i foreningen, ikke mindst i forbindelse med afregning af 
forbrugsregnskab. Vi vil i bestyrelsen fremadrettet forsøge at finde løsninger, der kan 
lette kassererens arbejde. Desuden vil vi gerne bede om tålmodighed og 
overbærenhed, hvis afregning ikke sker så hurtigt som det er muligt.  
Siden sidste GF har vi haft salg af 4lejligheder, ligesom der er kommet nye lejere til 
nogle af boligerne. Vi byder alle velkomne i Kantorparken, og vil gerne opfordre alle 
nye beboeres om at orientere sig på blok 2’s hjemmeside, som vi i bestyrelsen 
forsøger at holde så opdateret som muligt. 
 
Der er og har gennem hele året været en del driftsopgaver og Arne har ydet en stor 
indsats ift at løse disse. Væsentligt er det at nævne, at vi pga den meget våde 
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sommer har haft en del problemer med vand i kælderen. Vi er i bestyrelsen i gang 
med at udbedre skaderne fra dette samt forsøge at finde årsagen til, at vand trænger 
ind i kælderen. Af andre større  driftsopgaver har vi fået repareret ventilation i 
opgang 14. Der er blevet lavet reparation i gavl ved opgang 16, så flerårige 
problemer med indtrængende vand skulle være løst.  
 
På sidste generalforsamling blev det vedtaget at budgettere maling af alle 4 
opgange. Vi har i bestyrelsen indhentet flere forskellige tilbud og har nu sagt ja til et 
tilbud, som vi forventer går i gang med udgangen af november. 
Udlejning af gæsteværelse og salg af vaskekort er nu overdraget til Arne Sloth. I det 
daglige får Arne,som bestyrelsens driftsansvarlige, mange forskellige henvendelser 
fra beboere om stort og småt i forhold til ejendommen og også til den enkelte 
beboers egen lejlighed. Det er vigtigt for bestyrelsen at pointere, at 
bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet, og at den enkelte beboer ikke må opfatte 
Arne som en slags vicevært. Og ofte må man som beboer søge hjælp hos andre, når 
der er specifikke problemer i egen lejlighed. Det er desuden bestyrelsens ønske, at 
flere beboere deltager i ejendommens drift og vedligehold ved at have nogle 
specifikke opgaver og ansvarsområder. Ejerforeningen har allerede nu beboere som 
gør dette. Vi vil i bestyrelsen gerne sige tak til Inge i nr. 16 for at være ansvarlig for 
rengøring og oprydning i vores fælles vaskerum. 
 
Vi har i bestyrelsen arbejdet med at udarbejde en ny husorden og beboerhåndbog. 
Begge dele er fremlagt som skriftlige forslag til denne generalforsamling. Det er 
bestyrelsens håb, at både husorden og håndbog vil hjælpe den enkelte beboer til at 
kende de regler, der er for ejerforeningen og samtidig være en hjælp til at tage vare 
på egen lejlighed og hele ejendommen så godt som muligt. Vi forventer derfor, at 
beboerhåndbogen vil kunne lette bestyrelsens arbejde ikke mindst i forhold til drift og 
vedligehold af egen bolig. 
 
Affaldssortering: vi skal til at sortere vores affald, og der vil blive sat nye affalds 
kuber op til dette. Alle borgere har modtaget en mail fra Århus kommune i eboks, 
hvor der er et link til, hvordan affald skal sorteres fremover. Bestyrelsen sætter 
opslag om dette og samtidig opfodrer vi alle til at orientere sig i mail fra Århus 
kommune . 
 
Vi har afholdt 1 arbejdsdag i maj og har planlagt en igen 7. oktober. Muligvis pga de 
nye regler for deltagelse i arbejdsdagen, som blev vedtaget på sidste ordinære 
generalforsamling, var der stor opbakning til arbejdsdagen, hvilket betød at vi fik 
ordnet mange vedligeholdelsesopgaver på fællesarealerne, til glæde for os alle 
sammen. På arbejdsdagen i maj blev der således ryddet op i de fælles pulterrum, 
festlokalet blev flyttet og rengjort, gæsteværelset blev gjort rent, der blevet vasket 
ned, fejet og vasket gulv i hele kælderen, der blev vasket ned og gjort rent i alle 
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opgange, barnevognsrum og affaldsø, og der blev som noget særligt lavet 
afmærkning til p -pladser. 
På den kommende arbejdsdag skal vi have malet indgangspartier og spulet affaldsø 
og gjort rent på fællesarealerne. I bestyrelsen er vi meget glade for opbakningen til 
at passe på vores fælles ejendom og synes samtidig, at det er med til at give et godt 
fællesskab og styrke naboskabet. 
 
I forbindelse med renovering af facaderne i alle blokke i Kantorparken har 
fællesudvalget nedsat arbejdsgrupper, der skal indhente forskellige tilbud og 
undersøge mulighederne for, hvordan dette kan finansieres. Det er vigtigt, at 
pointere, at der endnu ikke ligger færdige forslag, og at intet er vedtaget før dette 
sker efter de gældende regler for dette. I vil som beboere i blok 2 således få rig 
mulighed for at deltage i beslutningerne, og hvis nogen er interesserede er det også 
muligt at få plads i en af de forskellige arbejdsgrupper. Fællesudvalget har indhentet 
tilbud på etablering af elevatorer og det kan lade sig gøre at at etablere disse i alle 6 
blokke. 
 
Der er i år blevet nedsat et festudvalg og d. 9.september holdt vi sensommerfest i 
fællesrummet i kælderen. Bestyrelsen støtter initiativer, der er med til at styrke det 
gode fælle- og naboskab. I den forbindelse vil vi gerne gøre lidt reklame for vores 
Facebook gruppe, hvor flere er begyndt at dele gode historier om livet i 
Kantorparken 10-16.  Vi håber, at nogle af de nye initiativer vil gøre det endnu bedre 
at være beboer i vores ejerforening. 
 

Spørgsmål til beretning: 

Bente: Hvad forestiller man sig ved renovering af facaden. 

Lene: Det er først og fremmest for vedligehold, og så for pænere udseende og for at  

forbedre ejendommens energitilstand. Før noget bliver igangsat skal konkrete  

forslag vedtages på general forsamling. På nuværende tidspunkt arbejdes der  

med i konkret forslag til renovering, til finansiering og til det juridiske i  

forskellige arbejdsgrupper under fællesudvalget. Der er stadig mulighed for at  

deltage. 

 

Erik:   Vinduer og døre udvendigt, er det en del af planen med udskiftning? 

Lene: Ja, det er det umiddelbart. Der diskuteres pt hvordan det så skal ske ift. de  

           ejere der med egenbetaling har udskiftet dette.  
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Henrik: Er udskiftning af vinduer på begge sider? 

Lene:    Det ved vi ikke endnu, men det er sandsynligt at man vil gå efter en total  

             renovering på begge sider af bygningerne 

 

Formandens beretning er godkendt. 

 

3. Forelæggelse af regnskab med revisors påtegnelse til 

godkendelse 

Revisor er ikke tilstede. Året igennem er der skrevet kassekladde.  

 

Henrik: Er der stadig tidligere opkrævninger der ikke er betalt? 

Daniel: Der er få restancer tilbage fra 2013, der nu er afskrevet, blandt andet  

             grundet det ikke er muligt at finde frem til tidligere ejere.  

 

Regnskabet godkendes.  

 

4. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til 

godkendelse 

For ikke at gennemgå hele budgettet gennemgås kun de større uforudsete 

omkostninger.  

 

Kan der stemmes for: 

Bestyrelsen foreslår en stigningen på  4% i fællesudgifter. Dette for at have budget til 

større vedligeholdsesarbejder ud i fremtiden som f.eks. faldstammer.  

Forslaget er godkendt  

 

Bestyrelsen har et forslag om indkøb af nye vaskemaskiner til kr. 190.000.  

Forslaget er godkendt  
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5. Skriftligt indkomne forslag 

Forslag 1: 
Der er forslag om at forsegle alle brevsprækker pga lugt- og støjgener. Ejer betaler 
selv udgifter i forbindelse med forsegling. (Forslag indsendt af: Alan, 12, 2. th) 
 

“Modforslag”: Nye døre i stedet. Arne og Jacob vil se på dette. 

Forslag 2: 
Parkeringsbåse må kun bruges til biler. Ikke til trailere, campingvogne og firmabiler. 
(Forslag indsendt af: Alan, 12, 2. th) 
 
Henviser til “Husorden og beboerhåndbog”. 

 

Forslag 3: 
At der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer i alt. Dette for at have både en formand og 
en næstformand. Formand vælges på GF hver andet år. Bestyrelsen konstituerer de 
øvrige bestyrelsesposter. (Forslag indsendt af: Bestyrelsen) 
 

Godkendes. En ændring i vedtægterne med ordlyd til “gerne 5 bestyrelses- 

medlemmer, men minimum 4”. Bestyrelsen sørger for at skrive dette ind i 

vedtægterne 

 

Forslag 4: 
Ind- og udflytning gebyret gælder ikke for møblerede lejligheder, hvor lejer kun flytter 
ind med fx en kuffert (Forslag indsendt af: Brian, 14, 1. mf) 
 
Godkendes. Ved adresseskifte, møbelflytning og fremsendelse af ny lejekontrakt.  

 

Forslag 5:  
Flytte brevkasser ind i opgangen, for at skabe mere plads ved indgangen til 
kælderen. (Forslag indsendt af: Hanne, 14, 2. tv) 
 

Forslaget er faldet.  

 

Forslag 6: 
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Arbejdsgrupper til ad hoc opgaver i Ejerforeningen. (Forslag indsendt af: 
Bestyrelsen) 
 

Godkendes. Det foreslås at bestyrelsen får kontakt til fast bygningskonstruktør til 

sparring, mod betaling. 

 

 

Forslag 7: 
Justere a’conto beløb (Forslag indsendt af: Jakob, 10, st. th) 
 

Jacob regner på tallene, for at se om der skal ændres i a’conto beløbene. 

 

Forslag 8: 
Ny husorden og beboerhåndbog godkendes (Forslag indsendt af: Bestyrelsen) 
 

Godkendes. Bestyrelsen laver ny lås til tremme-rummet for 1-værelses 

lejlighederne. Punktet: “Borehammer” samt “Miljø, larm og hensyntagen” skal 

ordlyden rettes.  

  

 

6. Forelæggelse af budget til godkendelse 

Godkendes.  

 

7. Valg af formand 

Lene vælges til formand. 

 

8. Valg af andre bestyrelsesmedlemmer: på valg er Maria Kold 

(villig til genvalg) og Daniel Dupont (ikke villig til genvalg) 

Maria Kold vælges igen og Jacob Dalsager vælges som kasserer.  
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Bestyrelsen får grønt lys til selv at godkende et 5. medlem, som vil deltage i 

bestyrelsen. 

 

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Anusha Balachandran genopstiller som suppleant.  

 

Bestyrelsen får mandat til selv at opsøge og finde anden suppleant.  

 

10. Valg af revisor 

Martisen revisionsfirma godkendes.  

 

11. Eventuelt 

Er det muligt at få skiftet dørkoderne? Bestyrelsen går videre med at undersøge 

dette. 

 

 
 
___________________________________________ 
Dato: Dirigent: Erik Hedegaard 
 
 
___________________________________________ 
Dato: Formand: Lene Nyboe  
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