
EJERFORENINGEN KANTORPARKEN BLOK 3 - 8z4o RISSKOV

Indkaldelse til generalforsamling

Ordinær generalforsamling afnoldes i gildesalen,

Kantorparken blok 3: Tinseiag den lg. april eoa6 l<1. xg.3o"

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Årsberetning ved formanden.
s. Godkendelse af ejerforeningens regnskab 2015.
6. Vedligeholdelsesplan anno 20L6 til godkendelse.

7. Godkendelse ai budget for 2016.
B. Forslag fra bestyrelsen:

a. Køb af ny vaskemaskine eller tØrretumbler kan finansieres af
Gi-undfonden. Når næste vaskemaskine er udtjent erstattes den
ikke. Når en af de to vaskemaskiner er udtjent erstaites den af en
god energivenlig husholdningsmaskine.

b. Maling af ai sort træværk til pai-ker!ngspladssicien. Se tilbud bilag B
c. Festtelt på gi-æsplænen til terrasse- altansiden. Se Bilag C.

d. Skal vi fortsat harre snerydning i indgangspartierne? Pris for
vinteren 20i5/16 inkiusiv morns 7.383,32 kr.

g. Incikomne forslag fra ejerne. ingen forslag indkommet.
ro.Valg af iormand for bestyi-eisen, iviarianne SØrensen genopstiller ikke.
u. Valg af bestyrelsesmedlemmer: De afgående bestyrelsesmedlemmer er

Chris Langdill og Brian Oster Hansen, begge tc rnodtager genvalg.
rz. Valg af 1. og 2.suppleant til bestyrelsen.
13. Valg af revisor.
r4. Eventuelt.

Stemmeret og fuldmagt:

a. Ethvert medlem har stemmeret
b. Stemmeretten kan udøves af et medlems samlever/ægtefaelle. Den kan

desuden udØves af en myndig person eller ejerforeningens bestyrelse,
som medlemmet har givet skriftlig fuldmagt

c. Der kan ikke afgives brevstemmer.
Risskov, 5. april 20L6
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MALERFIRMA

Kantorparken blok 3
Flemming Johanesen
Kantorparken 22,1.w.
824C Risskov

Dato: 30.3.2016
SENR.: 31877245

Vedr. tilbud oå malerarbeide.

Henned følger tilbud på udvendigt malerarbejde i Kantorparken efter aftale.

Maling af træværk på udvendig side af blok 3 mod p-plads.
Malerarbejdet inklu«ierer vinduer uden fals og kant, facadebrædder, døre

Ved opgang, tremmer mellem opgange, men ikke vindueme bag tremmeme.

Tilbudspris

Rep. og pletning af 6 opgange

Samlet pris inkl. materialer
.l- moms
I alt

Lift leje pr. dag
+ moms
I alt pr. dag

Der forventesbrug aiiift lGl2 dage.

Transport af lift, frem og tilbage
* moms
I alt

Er der spørgsmål til ovenstående står jeg gerno til rådighed på tlf. nr.24657fi9
Med venlig hilsen.
Bo Hvid, Egå Malerfirma APS / Malerfrmaet Boma

100.000 kr.

4.800 kr.

104.800 kr.
26.2001«.

iry"*'

2.500k.
625]fx.,i15

2.400 kr.
600 kr.

3.000lff.

Se,rogade 1 / 8000 Århus C.

RING: 85'12 62"64



Regler for festtelt på græsplænen til terrasse- altansiden

Adgang til græsplænen er enten gennem lejligheden eller via de 2
indgange ved stien mod sydøst - ikke gennem buskadset.

Teltets størrelse og placering skal godkendes af Bestyrelsen.

Hvis der er gulv iteltet, kan man leje borde og stole fra Gildestuen.

Beptantningen må ikke benyttes som toilet.

Høj musik er ikke tilladt.

Der skal være roligt fra kl . 23.

Op- og nedtagningsdatoer skal godkendes af Bestyrelsen - må ikke
kollidere med græsslåningsdato.

Pris: 500 kr. + depositum til evt. skade: 1.000 kr.


