
EJERFORENINGEN KANTORPARKEN BLOK III 

8240 Risskov 

 

Ordinær generalforsamling 22. april 2015                       side 1 

 
Deltagere:   

3vær.  13 = 299          2vær.  6 = 108 

 

Valg af dirigent og referent 

Knud Pedersen blev valgt til dirigent og Bodil Sandegaard til referent. 

Valg af stemmetællere 

Lis Ottesen og Daniel Lobian 

Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

Årsberetning  

Formand Marianne Sørensen gennemgik de forskellige ting, der er gjort i løbet af 

2014. Waoo blev installeret hos en del af beboerne. 

Kun gas- og el-grill er blevet brugt på altan og terrasse. 

Varmtvandsbeholder afkalket i 2014. 

Vaskekælder: Ny drivrem er sat i tørretumbler og betalingssystem efterset. 

Elektriker har repareret lys i kælder og kontakt i nr. 26. 

Fugning af gavle og ud mod parkeringsplads er udført her i begyndelsen af 2015. 

 

FU/Fællesudvalget foreslår bøgehække ved alle terrasser i stedet for forskellig slags 

rækværk. FU arbejder også på at få fartbegrænsning på stamvejen. 

Nybyggeri langs Skejbyvej: 4-6 etager højt meget tæt bygget. Det vil øge færdslen 

ved Kantorparken.  Beboere opfordres til at møde op til høring. 

Formandens beretning godkendt. 

 

Godkendelse af regnskab 2014 

Årsopgørelsen er kommet i en lidt ændret udgave. 

Regnskab godkendt. 

Vedligeholdelsesplan 2015 

Vedligeholdelsesplan godkendt 

Godkendelse af budget 2015 

Budget godkendt 

 

Indkomne forslag      

A: Drøftelse af ”gør det selv håndværker”. 

Hvis man selv udfører reparationer bør der gøres med med stor forsigtighed for at 

udgå skader hos naboer eller eventuelt få det gjort af en fagmand. Se 

Sikkerhedsstyrelsens regler i forrummet til vaskekælderen for ”gør det selv 

håndværker”. 
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B: Brug af Ejerforeningens forsikring. 

Der er almindelige regler for ansvar, og det indskærpes, at henvendelse til forsikring 

skal ske via bestyrelsen. Se Husorden. 

 

C: Opstilling af telt ved festlige lejligheder på græsplænen. 

Forsøgsvis kan tillades at sætte telt op til et arrangement. Bestyrelsen bemyndiges til 

at opstille et forslag til at gøre det. 

For stemte 3vær. 9 = 207   imod stemte 3vær = 69 

For stemte 2vær. 5 =   90     imod stemte 0. 

Forlaget er vedtaget som et forsøg. 

 

D: Kommende betonrenovering af gavle og facaden mod parkeringsplads betales via 

grundfond. OK. 

 

E: Trappevasker har sagt op. Trappevask vil herefter blive udført via 

rengøringsselskab hver anden uge. 

Vaskerum rengøres hver 4. uge. 

For stemte 3vær:  11= 253 2vær: 6 = 108. Forslaget vedtaget. 

 

9 A Maling af opgange 

Udsættes, men små reparationer kan foretages. 

 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Karen-Elisabeth Sloth blev genvalgt og 

Flemming Johansen blev nyvalgt. 

 

11. Valg af suppleanter, 1. suppleant: Brian Oster Hansen, 2. suppleant Lis Ottesen 

 

12. Valg af revisor. Revisor genvalgt 

 

13. Eventuelt. Forslag om at flere beboere går sammen om at få udskiftet vinduer. 

Forslagsstiller vil godt sætte opslag op om der er andre, der også er interesserede i at 

få udskiftet vinduer. 

 

Med venlig hilsen 
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