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Ordinær generalforsamling tirsdag den 19. april 2016 – kl. 19.30 

Tilstede: 

3 vær. 13 2 vær.   4 

1. Valg af dirigent og referent 

Anette Svenningsen Flemming Johansen 

2. Valg af stemmetæller 

Grethe Johansen og Johan Abildskov 

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

4. Årsberetning ved formanden – Marianne Sørensen 

Marianne bød alle velkommen. 

Vi fik i maj ny trappevasker. Der var nogle begynderproblemer og der har nogle gange været lidt 

uregelmæssigheder. Sidste gang jeg klagede, det var onsdagen før Påske, da kom ejeren i Påsken og 

vaskede trappen grundigt. Jeg har sagt til firmaet Ren2tal, at vi kører dem i kort snor. 

I maj sidste år fik vi renset ventilationskanalerne. Og vi har fået betonrenoveret gavlene og facaden mod 

parkeringspladsen. 

Lyset i kælderen har kørt ustabilt flere steder. Udskiftning af glimlampe og glimtændere ser ud til at have 

løst problemet. Elektrikeren demonterede ulovlige forlængerledninger samt lamper i kælderrum tilkoblet 

ledning i kabelbakken. Totalt forbudt, da det kan koste strømmen i hele blokken.  

I Blok 3 har vi en kollektiv aftale med YouSee fjernsyn dvs. alle er bundet af denne aftale. Nu er Folketinget 

ved at behandle et forslag, der vil medføre, at enhver kan opsige aftalen. Men lige nu afventer vi afgørelsen 

fra Folketinget, og I hører nærmere. 

Vaskeriet bliver ikke brugt så meget. Tørretumbleren er en ældre sag, som er sart. Men ikke alle renser 

filteret i tørretumbleren efter brug – den kan brænde sammen og det kan koste en ny tørretumbler.  

Storskrald er vores store problem i Kantorparken. Hele Julen havde Blok 2 2 køkkener ved gavlen ud til 

stamvejen. Og Blok 4 sætter hele tiden storskrald ved gavlen langt før tiden. Lige nu står der 2 køkkener og 

storskrald tager dem ikke med. Jeg har harceleret i FU over dette rod, men nu er Blok 3 ved at være den 

værste blok. 

Før Påske blev der sat kasser og store poser med tomme øldåser, der ikke er storskrald ud, og vi ville først 

få tømt onsdag efter Påske. Dagen efter storskraldstømning 31. marts stod der 2 Box madrasser og dyner 

og puder – altså 13 dage før tømning. Ved affaldsøen bliver der ligeledes sat ting og lagt ikke 

sammenfoldede kasser i containeren. Mens de yderste affaldscontainere ofte er overfyldt, så låget ikke kan 
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lukke og man derved kommer til at fodre rotter, så er den midterste container kun halvfyldt. Hvor svært er 

det at gå videre til næste container, når man skal af med affald. Bestyrelsen kan ikke se det hele, så vi vil 

bede alle beboere påtale overfor skadesvolder, hvis man ser noget lignende, og så meddele Bestyrelsen 

det. Hvad hjælper det at holde området pænt og rent, hvis nogle beboere roder alt til? Vi kan ikke få høje 

priser ved salg af lejlighederne. 

Dørpumperne er flere gange blevet indstillet og låsene 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. 

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

Husk også at man har ansvar for personer, man lukker ind i opgangen. 

I Fællesudvalget (kaldet FU), som er for hele Kantorparken, er formand, Christian Christiansen fra Blok 2 

fratrådt, da han stopper i Blok 2’s bestyrelse. Torben Sørensen, Blok 1 er midlertidigt indtrådt som 

formand.  

FU vil arbejde på at give Kantorparken et mere ensartet udseende. Man vil før uge 42 indkalde de 6 

bestyrelser til et møde om Kantorparkens fremtidige udseende. Skal vi have afrenset alle blokke, skal vi 

have en ekstra etage på, som evt. kan betale et nyt tag, og skal vi have elevator i opgangene. FU vil 

ligeledes gerne bevare bøgehækkene langs terrasselejlighederne. Stakitter i forskellige udformninger, der 

hælder til alle sider er ikke pæne. 

Nybyggeri langs Skejbyvej: Der har været et Borgermøde omkring byggeriet. Man vil bygge 900 lejligheder i 

4-6 etager, meget tæt bygget, evt. en forretning på hjørnet ved Vejlby Centervej. Vil øge færdslen i 

Kantorparken og de 3 udkørsler vil forsinke udkørsel fra Kantorparken. Der har været en del avisdebat om 

nedrivning af nyere sportshal og svømmehal på arealet. 

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 og male samt omkring faglige spørgsmål. Hans hjælp er helt uvurderlig. Også tak til 

vaskekortsælgeren – dejligt nogle vil påtage sig disse opgaver. Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et 

konstruktivt samarbejde. Alle har udvist stor gejst og hjælpsomhed.  

Formandens beretning blev godkendt. 

5. Godkendelse af regnskab 2015 

Karen-Elisabeth gennemgik regnskabet som efterfølgende blev godkendt uden bemærkninger. 

6. Vedligeholdelsesplan 2016 til godkendelse 

Flemming gennemgik vedligeholdelsesplan, hvor der blev gjort opmærksom på at posten ”Nyt tagpap” på 

kr. 500.000 var fjernet. Begrundelse var at vi hvert år har eftersyn af vort tag, og der har indtil nu ikke været 

noget der tydede på, at vi står overfor udskiftning. Vi følger sagen op i år ved næste eftersyn, og fra budget 

2017 afsætter vi herefter et årligt beløb.  
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I øvrigt er vedligeholdelsesplanen udarbejdet af COWI Consult for en del år siden, så vi vil fremover have 

revurderet den til nutidspriser. 

Herefter blev den godkendt. 

7. Godkendelse af budget 2016 

Det fremlagte budget blev godkendt. 

8. Forslag fra bestyrelsen 

 

A. Køb af ny vaskemaskine – vedligeholdelse af eksisterende industri vaskemaskiner er 

forbundet med store omkostninger, og vi enedes om ikke at erstatte med tilsvarende når en 

af dem ikke kan mere. I stedet anskaffer vi en tidsvarende energivenlig 

husholdningsmaskine.   

B. Maling af facaden – der var et enkelt tilbud skaffet hjem på facademaling, altså alt 

træværk ud mod P-pladsen, men vi får et ekstra tilbud hjem inden endelig beslutning, dog er 

der budgetteret for det i vedligeholdelsesplan for 2016. Generalforsamlingen godkendte, at 

vi bestiller maling af træværket på facaden, og at det betales af grundfonden.  

C. Festtelt på plænen – der var en del drøftelser frem og tilbage, men efter vi foretog en 

afstemning blev det et ja til personligt brug og med musik til mellem 24.00-01.00. 

Vi stemte om:  

1) Personligt brug af telt på græsplænen - 11x3vær. +  2x2-vær. Stemte JA 

     2x3-vær. + 2x2-vær. Stemte NEJ 

 2) Om der skal være ro kl. 24.00  2x3-vær. + 1x2vær. Stemte for kl. 24.00 resten af 

generalforsamlingen stemte for kl. 01.00.   

d. Snerydning af indgangspartierne 

Her var flere forslag om at vi selv stod for indgangspartierne, men konklusionen blev at det 

bare ville ende med ikke at blive gjort alligevel. Så indtil videre fortsætter vi, men vi får 

undersøgt hvad de øvrige gør via FU. 

 

9. Indkomne forslag fra ejerne. 

Ingen forslag modtaget 

10. Valg af formand for bestyrelsen – Marianne Sørensen genopstiller ikke 

 Flemming Johansen valgt  
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11. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Chris Langdill og Brian Oster modtog genvalg 

      Katrine Ataman blev valgt ind. 

12. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen 

1. suppl. Trine Obbekær nr. 28   2. suppl.  Johan Sigfred Abildskov nr. 22. 

13. Valg af revisor 

Martinsen Revision 

14. Eventuelt 

1. Der spørges til EL/regnskabet – Karen-Elisabeth gav forklaring på dette! Techem havde beregnet med en 

forkert KWh pris.  

2. Reparation af vore altaner hvornår? Hvad med markiser? Hvad med små haver til grønt?  

3. Fælles arbejdsweekend i 2016/17 - gæstetoilet males, samt de hvide murpartier ved indgangspartierne, 

oprydning generelt i kælderen, rengøring af vor affalds containere.   

4. Bestyrelsen vil følge op på emnerne og informerer nærmere. 

Herefter sluttede generalforsamlingen 2016 i Kantorparken B3 

Den nye bestyrelse mødes den 7. juni 2016 

 


