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Velkommen til ordinær generalforsamling i Blok 3 Kantorparken. Jeg håber, vi 
må få en givende aften, hvor forskellige synspunkter brydes og mødes. Vi vil i 
bestyrelsen gøre vores bedste for at besvare spørgsmål eller undersøge sagen 
nærmere.  

Og ikke mindst et velkommen til nye beboere. Jeg håber, I bliver glade for at 
bo i Blok 3. I har fået udleveret en husorden, som er lavet af beboerne i 
fællesskab. Læs den grundigt igennem.  

 

Nu til Bestyrelsens arbejde i det forgangne år:   

Få dage efter sidste års ekstraordinære generalforsamlingen hang der et til 
salg skilt i formanden Kim Borgbjergs køkkenvindue. Lejligheden blev solgt, og 
Lotte Laursen blev den nye formand og jeg nu næstformand. Af personlige 
årsager måtte Lotte trække sig fra bestyrelsesarbejdet i februar i år, og jeg 
blev sat ind som formand for bestyrelsen. Vi havde heldigvis 2 gode 
suppleanter, der beredvilligt trådte ind i bestyrelsen.  

En tidlig søndag morgen i sensommeren blev området ramt af skybrud ikke set 
magen. Indgangspartiet ved nr. 28 blev oversvømmet med ca. 20 cm. vand, 
som også trængte ind i kælderen og i opgangen. Vandet kom oppe fra stien og 
fossede ned af trinnene samt ud gennem stensætningen. Det er aldrig sket før, 
men vi følger naturligvis situationen. 

Så har vi haft eftersyn i varmerummet. Teknikeren gjorde opmærksom på, at 
Aarhus Fjernvarme planlægger om 1-2 år at sænke indløbstemperaturen og at 
der så vil være behov for en større varmtvandsbeholder. Vi ser tiden an. 

Låsecylindrene i de udvendige døre skal måske udskiftes. Flere ødelægger 
cylindrene ved at bruge piratnøgler. Det er forbudt. Brug kun originale nøgler 
med nummer på. 

Husk at kælder- og opgangsdøre altid skal være lukkede og låst. Det er en 
generalforsamlingsbeslutning. 

Kælderen er lidt vores smertensbarn. Enkelte beboere tror, at når der er en 
ledig plads i fællesarealet, så kan jeg sætte mine private ting der. Det kan man 
ikke! Cykelafsnittet er til cykler – ikke til bobslæder, barneautosæder, krykker 
osv. Hobbyrummet er til hobbyarbejde – ikke til professionelt arbejde og 
opbevaring af redskaber. Efterlader man hobbyting i rummet skal det tydeligt 



mærkes med ejers navn og dato. Blokkens hoved-elkabelbakke løber gennem 
flere kælderrum. Der må ikke lægges ting derop. Det kan medføre elsvigt, 
brand og store skader til følge. 

Problemer omkring udsugning og lugtgener. Flere er generet af tobaksrøg og 
andre lugte. Jeg vil gerne pointere, det er helt lovlig at ryge på egen matrikel. 
Problemet opstår, hvis beboere blokkerer for den fælles automatiske 
udsugning – det er ulovligt. Det er lovbestemt at vores blok skal have 
automatisk udsugning. Motoren sidder på taget og bliver regelmæssigt efterset 
og udskiftet. Men for at den kan virke, skal den have tilført luft. Hvis enkelte 
beboere lukker for deres udsugning, kommer der ikke luft nok i kanalen, til at 
motoren kan trække, og lugte fra andre lejligheder trænger ind til de 
omkringboende. Det er naturligvis også strengt forbudt at tilkoble egen 
emhætte til kanalens udsugning. Lugten vil direkte ryge ind til genboen. 

Parkeringspladsen skulle have været asfalteret sidste år. Men vi fik så sent 
besked, at vi ikke kunne nå at varsle beboerne, og det var så sent på året, at 
regn og kulde kunne vanskeliggøre arbejdet. I samråd med firmaet besluttede 
vi, at få det gjort nu i ugerne 20-22.  

Affaldsøen er lidt vores smertensbarn. Beboere smider ting til storskrald i 
husholdningscontainerne, kasser skal klappes sammen inden de kommer i pap 
og papircontaineren. Det kniber endvidere med glas og flaskesorteringen. 
Nogle smider ituslået glas i kasserne. Tænk hvis en skærer sig alvorligt på det. 
Vi har et lille problem med nogle beboere i blok 4, som synes det er lettere at 
smide deres affald i vores affaldsø, når de alligevel skal mod byen. 

Vi har fået ny trappevasker. Emilie opsagde sin stilling pr. 1. april pga. 
manglende tid til nye studier. Vi byder velkommen til Peter Wørts fra nr. 18, 
som har påtaget sig arbejdet. Han vasker trapper i nr. 18, 20 og 22 onsdag og 
24, 26 og 28 om søndagen. Han vasker gulv i vaskerummet hver 2-3 uge. Fra 
midt juni til midt august vasker Peter trapperne hver 14 dag, mens han de 
øvrige uger gør hovedrent i opgangenes vægge og gelændere samt i 
kælderens vaskerum, hobbyrum, gildestue og gæsterum. 

Nu nærmer sommeren sig og lysten til at grille. Jeg skal minde jer om, at I/vi 
på en generalforsamling i 2008 besluttede, at vi ikke må grille hverken på 
altaner eller terrasser i Blok 3. vi kan henvise til det fælles bål- og grillsted i 
parken ved Blok 4. 

Vores græsplæne foran stuerne må ikke bruges til boldspil og lignende. 



Udskiftning af vinduer og entredør ud mod opgangen skal godkendes af 
bestyrelsen. 

I fællesudvalget arbejdes der på at gøre vores grønne område foran 
køkkensiden lejefri. Arealet ejes af Kommunen, men vi betaler kun en meget 
lille leje årligt – 1.600 kr. Jeg advarede mod at gøre noget ved det, da jeg er 
bange for kommunen evt. ville kunne bruge arealet til oplagsplads eller 
lignende. Men Fællesudvalget vil arbejde på sagen og bruge det som en 
modregning for, at kommunen har placeret busskuret på Skejbyvej inde på 
vores areal.  

Legepladsen er etableret af Kantorparken. Man forsøgte at få Kantorvænget 
samt børnehaven ved blok 6 med, men forgæves. De bruger dog flittigt 
legepladsen. Fællesudvalget vil tage en snak med dem.  

Fællesudvalget skal til at udarbejde ny aftale med gartnerfirmaet. Alle kan gå 
ind på Kantorparkens hjemmeside og se den gamle aftale. Firmaet har nu også 
fået Kantorvænget, så det skulle forhåbentlig medføre besparelse for begge 
parter. Vi indhenter 2 tilbud fra firmaer. 

Grenpladsen er nedlagt, da blok 1 var kede af generne fra den, og gartnerne 
brugte den ikke. Der er planer om at opstille containere til haveaffald et par 
gange om året ved bilvaskepladsen. 

I lørdags modtog jeg fra Fællesudvalget et tilbud på en termografirapport af 
blokkene. Det er op til den enkelte blok at afgøre om man vil have udført en 
sådan. Det kunne ikke nå at komme med som et punkt på dagsordenen i dag. 
Da blokken var næsten ny blev der lavet en sådan rapport. Den viste 
utætheder under vinduerne – det problem er nok ikke blevet bedre med årene.  

Vi skal have renset brønde i området og faskiner.   

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et konstruktivt samarbejde. Tak for 
et flot arbejde til kasserer Anni Høeg, som efter 6-7 år i bestyrelsen ikke 
genopstiller. Tak til tidligere bestyrelsesmedlemmer for råd og hjælp. Tak til 
beboere der hjælper til med at området ser pænt. En særlig tak til Bolther som 
hjælper med at feje ude og inde, sneskovle og male samt omkring faglige 
spørgsmål. Hans hjælp er helt uvurderlig. Også tak til vaskekortsælgerne – 
dejlig nogle vil påtage sig disse opgaver. 

Tak for fremmødet – jeg håber, vi får en god aften og får snakket om emner, 
der ligger den enkelte på sinde. Kom frem med tingene – det er demokrati. 


