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Referat af ordinær generalforsamling: Onsdag den 26. april 2017 kl. 19.30. 

 

Til stede: 2-vær.: 8 stk./144  3-vær: 14 stk./322 I alt: 22 stk./466 

 

1. Valg af dirigent og referent.  

Dirigent: Jytte Nipper, referent Katrine Ataman 

 

2. Valg af stemmetællere:  

Gitte Klitgaard, Chris Langdill og Brian Oster 

 

3. Godkendelse af dagsorden:  

Dagsorden godkendt 

 

4. Årsberetning ved formanden:  

Formand Flemming Johansen byder velkommen og beretter om løst og fast siden sidste 

år: 

Formandens beretning 2016-2017 

Efter sidste års generalforsamling mødtes den nye bestyrelse den 7. juni, hvor vi fordelte 

de kendte opgaver imellem os.  

 

Varme  

Noget af det første, vi blev opmærksomme på, var at vores ”Trykekspansionsbeholder” i 

varmerummet ikke havde det for godt, så en VVS (Carl Sørensen) blev kaldt til. Det viste 

sig, at beholderen var 18 år gammel, så en udskiftning kunne komme på tale inden 

efteråret. 

 

Storskrald 

Storskrald hober sig op uden for de aftalte tidspunkter --- men det er blevet lidt bedre! 

 

Maling af facaden 

Facaden (vinduer/indgangspartier) skulle males ud mod P-pladsen, og tilbud blev hentet 

hjem, hvorefter vi valgte Bygningsmaleren.   

Arbejdet blev udført til tiden, og resultatet blev tilfredsstillende. 

 

Taget 

Icopal var oppe og syne vores tag (jeg var med,) og det viste sig, at vi var under angreb af 

alger, så tilbud på sprøjtning af taget skulle hjemtages. Hvis vi ikke gjorde noget nu, ville 

algerne æde sig gennem vores tagpap og så ville det blive en helt anden sag rent 

økonomisk. Selve taget kan ifølge Icopal sagtens holde ca. 15-20 år endnu. 

Under taget har vi ca. en halv meter isolering, som ser fin og tør ud. 

 

Larver 

Igen i år blev vi invaderet af små sorte og lodne larver, som kravlede på facaden ud mod 

P-pladsen til gene for mange af os. Vores gartner, Erik Kold, tog kontakt til et 
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skadedyrsfirma, som kom og sprøjtede alle blokkene, hvilket så ud til at hjælpe. Hvis 

problemet vender tilbage igen i år, vil der blive sprøjtet. 

 

August – vandskade 

I nr. 18 st. th.  fik de vand gennem loftet og ned i sengen, ganske ubehageligt. Ved 

nærmere eftersyn viste det sig, at der også rendte vand ind gennem loftet i vores 

varmerum. Logisk kiggede vi efter oppe hos Mads på 1. th. - altså lige ovenover, men der 

var umiddelbart ingen synlige tegn på utætheder. 

TRYG blev kontaktet, da det blev ved med at dryppe, typisk en til to gange om dagen. 

Fejlen viste sig under køkkenskabet hos Mads, hvor afløbsrørene var gået fra hinanden. 

Når opvaskemaskinen var færdig, tømte den det meste vand ud under gulvet! 

Katrine havde efterfølgende kontakten til TRYG, og alt i alt lykkedes det at få udbedret 

skaderne via forsikringen. 

 

Fælles arbejdsdag i B3 

På trods af at vi var i god tid med indkaldelse til denne arbejdsdag, måtte der i september 

ekstra ”reminder” op på opslagstavlerne, og det endte da også med, at kun ”Tordenskjolds 

soldater” mødte op sammen med bestyrelsen. Vi nåede derfor ikke alle de planlagte 

opgaver, men de få, vi fik ordnet, var: 

vores affalds-Ø blev malet og taget renset 

murene ved indgangspartierne blev renset for alger 

kældergangene blev fejet og affald fjernet 

vaskekælder og gæstetoilet blev rengjort 

opgangene blev støvsuget for spindelvæv og nullermænd 

barnevognsrummene blev tømt for affald, fejet og gjort rene 

Vi siger tak til fru. NIPPER og fru. SKOV for hjemmebagt kringle samt drikkevarer. 

 

Alger på taget.  

Vi fik sprøjtet for alger på taget onsdag den 23. november 2016, og taget får en tur mere 

til foråret. 

 

Affaldssortering 

Katrine deltog i et informationsmøde hos kommunen. Der er nu bestilt nye containere, så 

vi kan leve op til den nye affaldssortering, som starter pr. 1. oktober 2017- nærmere 

information følger senere. 

 

Julekomsammen 

I 2015 holdt vi en hyggelig julekomsammen. En del beboere, der ikke kunne deltage 

dengang, har efterfølgende opfordret til, at det blev gentaget i 2016, da de gerne ville være 

med. Opslaget kom op, men kun ganske få meldte sig, og vi valgte at aflyse. Vi håber, det 

kan lade sig gøre i 2017. 

    

Nye ejere/lejere 

Der har været en del ind- og udflytninger, hvilket næsten hver gang koster 

bestyrelsesmedlemmerne en del tid – bl.a. på grund af manglende tilsendte 

lejekontrakter fra ejerne, som lejer ud, nye ejere, som ikke er ordentligt orienteret 
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vedrørende husregler m.m. Vi har været meget serviceminded over for nye lejere, og for 

fremtiden kan der være tale om en ekstra regning til ejerne!  

Husk lige på, at vi bor i en ejerforening med frivillig bestyrelse og ikke i en boligforening 

med ansat vicevært og sekretær! 

 

Tærede vandrør 

Vi har i forbindelse med renovering af badeværelser i nogle af lejlighederne kunnet 

konstatere, at der var begyndende tæring af de skjulte vandrør i badeværelsesgulvet. 

Tilsyneladende er der tale om, at der nogle steder kan være små revner i gulvet, hvor vand 

fra bad/bruser kan sive igennem, så vandrørene står og sopper i vand. 

Vi har fra de andre blokke hørt, at lignende er konstateret hos dem, så man bør være 

opmærksom på, at fugerne i ens badeværelsesgulv ikke har revner. Vi er naturligvis 

dækket ind via vores ”skjult rørskadeforsikring”, hvis det skulle gå helt galt. 

Indtil nu har ejendommen dækket udskiftningen der, hvor det er konstateret med ca. kr. 

3.000,- af egen kasse. Vi har en selvrisiko på kr. 5.000,- så vi har ikke benyttet 

forsikringen endnu. 

 

Vask af trapper 

Vi er ikke tilfredse med trappevasken og overvejer ny leverandør. 

 

Zinkinddækning af murkroner 

Indgangspartiernes mure vil i nærmeste fremtid blive inddækket af en zinkhætte (magen 

til B4-5), men inden da vil murene blive efterset for skader, som udbedres inden.  

Efterfølgende sørger vi selv for at få malet indgangspartierne på en arbejdsdag! 

 

Installation af individuelle målere på vand/varme 

Efter at B1 har modtaget dispensation for denne installation, har jeg haft kontakt til 

Aarhus Kommune, Teknik for Miljø og Energi. Hvad, der skulle have været en fælles 

dispensation, endte med kun at dække B1, men det får vi lavet om på – omkostningerne 

til en installation af denne art med vores rørsystem kan beløbe sig til 400.000 - 500.000 

kr. for hele ejendommen, og så er det ikke omkostningseffektivt at etablere. 

 

FU – Fællesmøde ”Facaderenovering samt isolering” 

I FU regi har der været en del møder og mange eksterne kontakter angående renovering, 

isolering og modernisering af Kantorparkens ydre. På vores fællesmøde i februar var det 

eneste, der blev besluttet, at vi var enige om at gå videre med at undersøge mulighederne.  

Der bliver i øjeblikket nedsat en række arbejdsgrupper, som skal arbejde med: 

Vedtægter – facade/altaner – isolering – økonomi – elevator – salg af 4. etage – advokat 

– Aarhus Kommune Teknik- og Miljø – finansiering –  

Alt dette inden en ekstraordinær generalforsamling i ca. 4. kvartal 2017 kan komme på 

tale. 

Baggrunden: 

Vi havde i starten af fællesmødet besøg af ARKITEMA (et af landets største 

arkitektfirmaer), som på baggrund af et møde sidste sommer har udarbejdet et flot 

inspirationskatalog.  
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Der kommer diverse input til de tærede rør. 

Øvrige kommentarer: Enkelte er ikke begejstrede for zink-tag på murværket ved 

indgangspartierne 

Jytte Nipper: Spørger til rygte om salg af tag til lejligheder. Vi vender tilbage til 

facaderenoveringen under eventuelt. 

 

5. Godkendelse af ejerforeningens regnskab 2016.   

Gennemgang ved Karen-Elisabeth Sloth. Kommentar vedr. størrelsen af 

ejendomsskatten. Skyldes ejendomsskat også på de 4 kælderrum.  

Regnskab godkendes. 

 

6. Vedligeholdelsesplan anno 2017 til godkendelse.  

Flemming gennemgår de største poster. Kommentarer: Fuld renovering af toilet ved 

vaskehus, afløb og vandlås skiftes i samme ombæring. Ristene bag vaskemaskiner bør 

også gås efter. Vi skal have lukket af for besøg fra rotter. Brian hælder vand i afløb hver 

14. dag, det afhjælper det værste. 

Spørgsmål til, hvad udføres-selv-bemærkningen betyder – betalt af egen kasse. Energi = 

fra gl. Cowi-rapport, vi har kørt posterne videre. Vedligeholdelsesplanen skal have en 

kærlig overhaling. Overordnet ønsker vi at samarbejde med de øvrige blokke vedr. de ting 

som er fælles – for at opnå besparelser, hvor vi kan. 

Vedligeholdelsesplan godkendes. 

 

7. Godkendelse af budget for 2017.  

Karen-Elisabeth gennemgår budget. Budget godkendt med forbehold for maling af 

trappeopgange, som tages under forslag fra bestyrelsen 

 

8. Forslag og orientering fra bestyrelsen.  

a. Maling af opgange i 2017. Flemming orienterer om farveprøver, ny belysning. 

Gennemgår tilbud.  

Kommentarer fra beboere: Marianne: fra tidligere referater, ang. Pletmaling. M 

bemærker, at så mange penge har vi heller ikke > forbeholden over for udgifter til 

maling af opgange. Nipper vil gerne gennemgå ”Biblen” (gamle referater) sammen 

med Flemming, Bodil Sandegaard har den. Hvis maling, skal karme/gerigter 

inkluderes (Martin, Nipper).  

 

Der stemmes med følgende resultat: 

2-vær. for: 7/126 2-vær. imod: 1/18 2-vær. blank: 0/0. 

3-vær. for: 13/299 3-vær. imod: 1/23 3-vær. blank: 0/0. 

I alt: 20 stk./425 – forslaget er vedtaget. 

 

b. Udskiftning af fordampningsmålere på radiatorerne til digitale varmemålere med 

fjernaflæsning.  

Der stemmes med følgende resultat: 
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2-vær. for: 8/144 2-vær. imod: 0/18 2-vær. blank: 0/0. 

3-vær. for: 13/299 3-vær. imod: 1/23 3-vær. blank: 0/0. 

I alt: 21 stk./443 – forslaget er vedtaget. 

 

c. Orientering om eventuel udskiftning af gamle elmålere til digitale elmålere med 

fjernaflæsning. Flemming går videre med det i FU og prøver at få et bedre tilbud, 

hvis alle blokke går sammen. Hvis der skal stemmes, indkaldes til evt. ekstraordinær 

generalforsamling. Eller det tages op til generalforsamling næste år. 

 

d. Orientering fra bestyrelsen om at indføre strafgebyr på kr. 1000, hvis ikke fristen for 

indsendelse af lejekontrakt overholdes i henhold til husorden. Martin: forslag om 

indflytningsbrev med de vigtigste punkter.  

 

e. Orientering om, at al kommunikation til de eksterne ejere sker via e-mail. Det 

påhviler den enkelte ejer at oplyse bestyrelsen om korrekt e-mailadresse.  

 

f. Forslag om fast årlig arbejdsdag i juni samt julekomsammen i december. Forslag 

om, at arbejdsdag ligger i september Julekomsammen minimum 15 deltagere. 

Forslag om betaling pr lejlighed for udeblivelse 250,- pr. husstand for udeblivelse fra 

arbejdsdag. Der stemmes med følgende resultat: 

 

Forslag f1) vedr. arbejdsdag/julekomsammen m. min. 15 tilmeldinger: 

2-vær. for: 6/108 2-vær. imod: 1/18 2-vær. blank: 1/18. 

3-vær. for: 12/276 3-vær. imod: 1/23 3-vær. blank: 1/23. 

I alt: 18 stk./384 – forslaget er vedtaget. 

 

Forslag f2) vedr. gebyr for udeblivelse til arbejdsdag: 

2-vær. for: 7/126 2-vær. imod: 0/0 2-vær. blank: 1/18. 

3-vær. for: 8/184 3-vær. imod: 3/69 3-vær. blank: 3/69. 

I alt: 15 stk./310 – forslaget er vedtaget. 

 

9. Indkomne forslag fra ejerne. Ingen forslag indkommet. Nipper bemærker, at reglen om, 

at der vedlægges tilbud i forb. med forslag ikke altid har været der og ikke bør være der 

ifølge hende. 

 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Afgående bestyrelsesmedlem Karen-Elisabeth Sloth 

opstiller og modtager genvalg. Ligeledes opstiller bestyrelsesmedlem Katrine Ataman og 

modtager genvalg. Begge genvælges. 

 

11. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen: Martin Bonde, nr 20, 2. th. og Anders Koch 

Knudsen, nr 24, 3. tv. 

 

12. Valg af revisor. Martinsen Revision genvalgt. 

 

13. Eventuelt. Martin: Lys ved affaldscontainer. Værksted – lys ved cykelophæng – rengøring 

ved arbejdsdag. 
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Marianne: Vaskekortproblemer – er det kort eller apparatet? Gamle kort er slidte. 

Afføder diskussion om indføring af gratis vaskeri. 

Spørgsmål fra Marie Lei om Flemmings deltagelse på Generalforsamling i de øvrige 

blokke. Det gør han ikke, men der arbejdes på at synkronisere og på den måde arbejde på 

fælles tilbud. 

Flemming orienterer om facaderenovering, isolering, ombygning og de forskellige 

muligheder, der er. Om de arbejdsgrupper, der er. Beboerne holdes orienteret. 

Katrine orienterer om affaldssortering – den ny affaldssorteringsordning begynder 20. 

oktober, og Katrine håber, at alle vil hjælpes ad med af de nye og vigtige sorteringsvaner 

ind under huden. 

 

   

Risskov, 3. maj 2017 

 

 

Næste bestyrelsesmøde 10. maj 19.30 


