
EJERFORENINGEN KANTORPARKEN BLOK B - B24o RISSKOV

Indkaldelse til generalforsamling

Ordinær generalfors amling aftroldes i gildes alen,

Kantorparken blok 3:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
z. Valg af stemmetællere.

3. Godkendelse af dagsorden.

4. Årsberetning ved formanden.

S. Godkendelse af ejerforeningens regnskab zo16.
6. Vedligeholdelsesplan anno zot7 til godkendelse.

7. Godkendelse afbudget for zoLT.
8. Forslag fra bes§relsen.
g. Indkomne forslag fra ejerne.
ro. Valg af bestyrelsesmedlemmer: De afgående bestyrelsesmedlemmer er Flemming

Johansen og Karen-Elisabeth Sloth, begge to modtager genvalg.

rr. Valg af r. og z. suppleant til bestyrelsen.
rz. Valg af revisor.
13. Eventuelt.

OBS: Forslag som ønskes behandlet under punkt 9 skal skriftligt være formand Flemming
Johansen, nr.22,1. tv i hænde senest 5. april kl. rz.oo. Hvis forslaget indebærer
finansiering, så HUSK at vedlægge z tilbud på finansiering.

Stemmeret og fuldmagt:

a. Ethvert medlem har stemmeret
b. Stemmeretten kan udøves af et medlems samleverf ægtefæile. Den kan desuden

udøves af en mlmdig person eller ejerforeningens bestyrelse, som medlemmet har
givet skriftlig fuldmagt

c. Der kan ikke afgives brevstemmer.
Risskov, 24.marts 2ot7



ffirry Bygningsmaleren.dk

Vægge i trappeopgang: Klargøring, Pletsp. af skader,
10

Samlet pris for ovenstående inkl. afdækning

Bemærkninger til tilbudet:
Der skal være fri adgang til Vand, Strøm og Toilet

Flemming Johansen
Kantor Parken 22,2Tv
8240 Risskov

Vedr.:
Kantorparken 18 - 28

Her er som ønsket tilbud på malerarbejde vedr. ovenstående adr.

Antal Enhed

Tilbud
3242

11-05-2016

298æ224

1

50743907

16099 - 0

r pris Beløb

farve som eksist i glansPlette med struktur, 29.

6,000 stk

Ordrenr.:
Dato
CVR.nr.:

Side
Kunde:

Sagsnr:

^

maling i

15.200,00 91.200,00

Betaling: Netto+8dage Nettobeløb

Moms 25.00% af 9l .200.00

91.200,00

22.800,00

Total 114.000,00

Jeg håber at tilbudet har din interesse, hvis du har spørgsmål er du velkommen til at ringe

Med venlig hilsen

Jess Kjær

Holger Orachmanns Vei rr ' Sooo Århus C' Telefcn zs 33 §ir 33

E-m*il: mail#bygningsmalerrn.dL' wwvr^ bygnitrgsmaleren.dk
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Ejerf. Kantorparken Blok 3

c/o Karen-Elisabeth Sloth

Kantorparken 22,3.th.
8240 Risskov

tÅ l\4 fÅt ' 
, ,:"*;l-.: ,- il'

Fjernaflæste radiatormålere 20,- lstk.*
Gratis ejendomstjek

Jeg kontakter dig, da vi er i gang med en landsdækkende udskiftning af foræl-
dede fordampningsmålere til moderne og tjernaflæste radiatormålere. Har hele

ejendommen tjernaflæste målere, vil der ikke længere være behov for at for-
styrre dine lejere ved aflæsning, målingerne bliver mere nøjagtige og registre-
res automatisk. Vi anbefaler udskiftning på følgende ejendom:

Ejendom: Kantorparken I8-28, Blok 3, 8240 Risskov

"Pris pr. år pr. radiatormåler inkl. levering og montering kr.20,- i 12 år, ekskl. moms.

Ydelsen tillægges det årlige regnskabshonorar og reguleres ved hvert årsskifte.
(Norrnalpris 255,- pr. måler ekskl. moms)

Gratis ejendomstjek - overholder ejendommen lovgivningen ?

Nyt! Varmtvandsmålere er nu lovpligtige - installeres inden udgangen af 2016

Som en del af kampagnetilbuddet vil vi gennemgå, om ejendommen har indivi-
duelle varmtvandsmålere ifølge lovgivningen. Hvis ikke, sender vi en tekniker
ud, som kan afgøre, hvor mange varmtvandsmålere ejendommen mangler.

Ønsker du at gøre brug af ovenstående tilbud, skal du blot oplyse os dit refe-
rencenr. fra dette brev enten via e-mail, tlf. ellerved at returnere vedlagte

postkort - portoen er betalt. Tilbuddet er gældende I måned.

Kontakt: salg@techem.dk - tlf.: 87 44 77 As

Med venlig hilsen

Techem Danmark A/S
--!*.*r... i

Pei..Sahi-Mådsen

Salgsdirektør

Hovedkontor Tech€m Danmark A;5 . Trinosovej 7A-8. DK-8000 Aarhus C

Tlf.: 87 44 77 00 . Fax: 86 I 5 26 33 . info@techem.dk . 5E 29 41 69 82
Aarhus . København . ww.techem.dk

Techem Danmark AIS

Trindsøvej 7A-B

8000 Aarhus C

salgG,techem.dk

wv-techem-dk
Reference nr.: 0500I 2943
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Vi har allerede med succes

monteret fjernaflæsning hos

mange af vores kunder.
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