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Velkommen til ordinær generalforsamling i Blok 3 Kantorparken. Jeg håber, vi 

må få en givende aften, hvor forskellige synspunkter er velkomne. Vi vil i 

bestyrelsen gøre vores bedste for at besvare spørgsmål eller undersøge 

sagerne 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:   

Vi begyndte det nye bestyrelsesår med at få parkeringspladsen asfalteret.  

Vi har fået skiftet rosenbedene foran altansiden. De ser ud til, at alle planter er 

kommet godt i gang. Nu glæder vi os til at se dem blomstre. 

Så har vi fået foretaget en grundig altan- og terrasserenovering og efterfuget 

til altansiden. De satte ekstra mandskab på for at blive færdige før Jul og få 

stilladset ned, men så strejkede stilladsfirmaet og det kom først ned i 

begyndelsen af det nye år. Hvis nogen har observeret nye skader eller skader 

på det renoverede på altan eller terrasse, bedes I give Bestyrelsen besked. 

Vær især opmærksom på den lille forhøjning mellem altan og pudsealtan i 3- 

værelses lejligheder. 

Så har vi igen haft eftersyn i varmerummet. Teknikeren gjorde opmærksom 

på, at Aarhus Fjernvarme planlægger om nogle år at sænke 

indløbstemperaturen, og at der så vil være behov for en større 

varmtvandsbeholder og evt. større varmeapparater i lejlighederne. Vi ser tiden 

an og har kontakt med de øvrige Blokke i Kantorparken. 

Tageftersyn – der var ingen kommentarer. 

Låsecylindrene i de udvendige døre i indgangspartierne og i kælderdørene er 

blevet udskiftet til en tidssvarende lås. Dørpumperne er efterset og har fået 

smørelse. Hvis der er problemer med dørpumperne bedes i kontakte 

Bestyrelsen. Men ved stor forskel mellem dag- og nattemperatur vil døren 

smække lidt hårdt om dagen for at kunne lukke om natten. 

I vaskerummet er maskinerne og betalingsboksene blevet efterset. Maskine 

nummer 2 skal kun centrifugere 400 omgange i minuttet, mens maskine 



nummer 1 centrifugerer 1000 omgange. Centrifuger gerne en ekstra gang i 

maskine nummer 3 - det koster ikke ekstra. Ikke alle renser filteret i 

tørretumbleren efter brug – det kan koste en ny tørretumbler.  

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

generalforsamlingsbeslutning. Enkelte beboere lukker personer ind uden at 

vide, hvem de er. Husk man har ansvar for personer, man lukker ind i 

opgangen. 

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. 

Vi har haft nogle uheld med vand ned til underboeren og problemer med 

elektricitet. Det har både været, når man selv laver ændringer, men også når 

håndværkere har udført ændringen. Vi har nu hængt opslag op i forrummet til 

vaskekælderen om, hvornår det er nødvendigt at få ting udført af en 

autoriseret håndværker. Man kan se det på sikkerhedsstyrelsens hjemmeside. 

VVS-firmaet opdagede en utæt faldstamme, som er blevet repareret. Vi 

arbejder nu på at få efterset faldstammerne.  

Vores græsplæne foran stuerne må ikke bruges til boldspil og lignende – det er 

bestemt af ejerne og står i husordenen. Vi henviser til græsplæner foran og 

ved siden af blokken og på fællesarealet ved blokkene 4-6. 

Udskiftning af vinduer, altan-, terrasse- og entredør ud mod opgangen skal 

godkendes af bestyrelsen. 

Det er forbudt at fodre fugle i nærheden af Blok 3. 

Vi har fået renset brønde i området og faskiner. Det kører nu i FU regi, men 

med regning til de enkelte Blokke. Det betyder, at hele Kantorparken får 

renset brønde på en gang. 

I dagen op til Påske har vi fået efterset fugerne til parkeringslangsiden samt 

begge gavle. Vi kunne samkøre liften med Blok 2, og derved få det billigere. 



Vi har fået forskellige henvendelser fra beboere: 1 om et manglende birketræ, 

1 om mangelfuld trappevask, 1 om dørpumpe, der ikke fungerede og 1 om 

vaskekort, der ikke duede, som vi har behandlet i bestyrelsen. En henvendelse 

om etage og sidenummer på postkasserne, da det øger sikkerheden for rigtig 

aflevering af Post.  

I Fællesudvalget (kaldet FU) som er for hele Kantorparken har vi behandlet 

emner om bredbånd i hele Kantorparken, fælles affaldscontainere ved 

bilvaskepladsen, de koster 7.-9.ooo kr. ½ årligt. Legepladsen har skader, som 

skal repareres. Jeg har påpeget, at der mangler et birketræ mellem Blok 2 og 

3. Vi skal have ny formand i FU, da Finn Møller Jensen må træde ud pga. 

sygdom. 

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et konstruktivt samarbejde. Alle har 

udvist stor gejst og hjælpsomhed. Tak til tidligere bestyrelsesmedlemmer for 

råd og hjælp. Tak til beboere der hjælper til med, at området ser pænt ud. 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 

vaskekortsælgeren – 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. 


