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Til stede:   3 vær.: 14 = 322       2 vær.:  15 = 270 

 
1.Valg af dirigent og referent: Knud Pedersen, dirigent og Bodil Sandegaard, referent. 

  

2. Valg af stemmetællere:  Brian Hansen og Berit Mortensen. 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 

4. Årsberetning ved formand Marianne Sørensen 

Gennemgang af årets opgaver. 

Nye roser i bedene i græsplænen. Altanrenovering med 5 års garanti på arbejdet. Nye låsecylindre i 

alle yderdøre og de fælles kælderdøre. Låsepaler og dørpumper smurt. 

Tageftersyn og eftersyn på vaskeriets maskiner. Begge dele i orden. 

Husk: yderdøre skal altid være låst. Ventilation skal være i gang hele tiden, må ikke spærres i 

køkken og bad. 

Boldspil på græsplænen foran terrasser og altaner må ikke foregå, der er andre muligheder. (Se 

Husorden) Ingen fodring af fugle på altaner, terrasser og Kantorparkens område. Det kan være med 

til at lokke mus og rotter til. 

Udskiftning af vinduer, altan- og terrassedøre samt lejlighedsdøre skel godkendes af bestyrelsen, før 

man ændrer noget. 

Og så en tak til de beboere, der hjælper med at holde orden. 

Ingen kommentarer til årsberetningen. 

 

5. Godkendelse af regnskab 2013 

Altanreparation og nye låse er blevet betalt af grundfonden. 

Regnskab godkendt 

 

6.Vedligeholdelsesplan 

Gennemgang af forskellige punkter i planen, som blev godkendt. 

 

7. Budget 2014 

Budget 2014 godkendt. 

 

8. Indkomne forslag fra Bestyrelsen 

A: Waoo! Det skal være en flertalsbeslutning før det bliver lagt ind i Blok 3. 

Der stemtes om Waoo! fiberbredbånd lagt ind i Blok 3 

2 vær.: 14 for = 252              3 vær.:  12 for = 276 

2 vær.:   0 imod     3 vær.: 2 imod = 46 

 

B. Opsigelse af You See abonnement 

Evt. opsigelse vil tage 3 kvartaler på betingelse af, at Waoo! er blevet indlagt. 

3 vær.:  4 for opsigelse = 92          3 vær.:  8 imod = 184 

2 Vær.: 5 for opsigelse = 90          2 vær.:  9 imod = 162 
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C. Fugereparation af gavle og siden mod parkeringsplads 

I orden at betale ca. kr. 140.000,- fra grundfonden. 

D. Godkendelse af revideret Husorden for Blok 3 

Revideret Husorden godkendt. 

E. Snerydning af indgangspartierne 

Der var flertal for at få en ordning med betalt hjælp. 

Bestyrelsen skal etablere en ny ordning for snerydning. 

3 vær.:  9 for = 207           2 vær.:   13 for = 234 

F.  Skifte blokkens bygningsforsikring til Tryg  

Opsigelse af nuværende forsikring efter 2 år, pr 1.1.2015. 

Der var enighed om at skifte forsikring til Tryg, da denne er ca. kr. 10.000 billigere årligt og betaler 

50% af en skade mod 25% i nuværende forsikring  

G.  Opsigelse af servitut på Blok 3 

Det betyder, at toværelses lejligheder kan skifte skydedør om til dobbeltdør 50/50. Forlaget blev 

godkendt. Husk tegning af ændringen skal godkendes af bestyrelsen inden udskiftning. 

H.  Gebyr på kr. 1.000 opkræves ved indflytning 

Forlaget godkendt. 

 

9. Brug af grill på altaner og terrasser 

3 vær.:   5 for = 115             3 vær.:  7 imod = 161 

2 vær.:  12 for = 216            2 vær.:   1 imod = 18 

Forslaget blev vedtaget men: 

Brug af grill er kun tilladt med mindre gasgrill eller elektrisk grill og må ikke placeres i farlig 

nærhed af brandbare overflader og må ikke være til gene for de omkringboende. 

 

10. Valg af formand 

Marianne Sørensen blev genvalgt. 

 

11.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Chris Langdill og Jørgen Ibsen blev genvalgt. 

 

12. Valg af 1. og 2. suppleant 

1. suppleant: Jannie Rasmussen     2. suppleant Brian Oster Hansen 

 

13.  Valg af revisor. 

Revisor blev genvalgt. 

 

Eventuelt 

Lugt af røg og andre lugtgener. Det kan muligvis afhjælpes med at sætte en isoleringsliste 

i sin yderdør. 

Støj fra ventilationen. Der foretages et eftersyn af ventilationsmotorerne, og kanalerne renses. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 


