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Ejerforeningen Kantorparken 55 – 65, 8240 Risskov

Bestyrelsesmøde 2/ 08 09 2020

Kl. 18:30–21:30 hos Allan West

Deltagere:  Helle Andersen, Jens Kjær, Allan West, Charlotte Søgaard Kristensen, Nicklas Severin Myrsell, 

Nitasha Katya, Jette M. Sørensen

Fraværende: Alle er tilstede 

DAGSORDEN
1. Dagsorden – tilføjelser?

Under eventuelt

2. Opfølgning på sidste møde 1/7 2020
 Nicklas står nu som kontaktperson og er ansvarlig sammen med Jette omkring vaskeriet. Efter seneste 

problemer med vaskemaskiner er det foreslået at få en serviceaftale som også dækker udskriftning af 
reservedele. Nicklas undersøger tilbud om vaskemaskiner og tørretumbler. Helle kontakter Gitte omkring 
opgaven med afkalkning af vaskemaskiner samt at holde sæbeskufferne rene, som ellers kan komme ind
under opgaven med trappevask. Se punktet ”nyt fra kasserer”. 

 Nicklas og Charlotte har opdateret husorden, som Helle gennemser, så den er klar til  afstemning på 
næste generalforsamling. 

3. Vedligeholdelsesplan – opfølgning på kommende år og hensættelser
 Jens afventer priser på hovedtavle og styretavle fra AURA – men det besluttes at hente en til flere 

alternative priser fra andre leverandører. 
 Efter vedligeholdelsesplanen fremlagt på generalforsamlingen er der afsat penge af til, at beslysning I 

kælderen skal udskiftes, samt at der opsættes nye stikkontakter og bevægelsessensorer i kælderen. 
Bevægelsessenorerne aktiverer to zoner; før og efter branddøren. 

 Det vurderes, at man kigger på renovering af faldstammer samt renovering af taget. 

4. Bil El-lader
 Det undersøges, hvordan blokken kan få opsat ladere til el-biler. Nicklas tager fat i FDM og undersøger 

tilbud fra SPIRI, Clever, EON. 

5. Nyt fra kasserer 
 Blokken skal have en ny person eller firma til trappevask. Andre blokke har har gode erfaringer med et 

firma, som undersøges nærmere. Helle kontakter Viggo Tyrring fra Blok 1. 
 Der har været en længere dialog med Brunata siden vi har fået installeret målerne i blokken, og nu er 

der kommet styr på det. Forbrugsopgørelser fremsendes snarest ud til beboere. 

6. Nyt fra FU v/ Helle Andersen
 På FU mødet blev belysningsproblem ved containere vendt, og skulle være muligt at trække strøm til 

containere fra garagen (nede ved bilvasken). Dette bliver en opgave til næste fælles arbejdsdag. 
Bestyrelsen spørger Lars og Finn fra Blok 5 om nøgle ned til garagen. 

7. Nyt fra FU Renovering v/ Alla West
 Hver bestyrelse skal give tilbagemelding på, hvilke ting man I hver blok vil have udbedret. Inden næste 

generalforsamling vil bestyrelsen undersøge økonomien og muligheder for renoveringen. Helle forsøger 
at aftale nyt møde med FU gennem Flemming. 

8. Indkommet post – er ophøjet til pkt 4.

9. Eventuelt
 Opdatering af hjemmeside: Charlotte opdaterer hjemmesiden og laver en opsætning med praktiske 

oplysninger. 
 Nye entredører ud mod gangen: Bestyrelsen vil undersøge efterspørgsel fra andre i blokken omkring 

udskiftning af dørerne ud til opgangen med formålet om lydisolering. Charlotte undersøger priser på 
forskellige løsninger. 

 Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 28/10 kl. 18:30 til 21:30 hos Helle, som sørger for smørebrød.  

● Helle Andersen, andersenhelle@webspeed.dk ● Jens Kjær, jens.mail.jens@gmail.com ● Allan West, westallan89@gmail.com ● 
● Charlotte Søgaard Kristensen,   charlottesk92@hotmail.com   ● Nicklas Severin Myrsell, nicklas3346@gmail.com ● 
● Jette M. Sørensen, 1601jms@gmail.com ● Nitasha Katyal, nitashakatyal@hotmail.com●
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Huskeliste
 Kontaktet DjK2 Bygherrerådgivning, Graven 3, 8000, Århus C, tlf. 86131447
 Ved skift af tag - huske at tegne en Entrepriseforsikring

● Helle Andersen, andersenhelle@webspeed.dk ● Jens Kjær, jens.mail.jens@gmail.com ● Allan West, westallan89@gmail.com ● 
● Charlotte Søgaard Kristensen,   charlottesk92@hotmail.com   ● Nicklas Severin Myrsell, nicklas3346@gmail.com ● 
● Jette M. Sørensen, 1601jms@gmail.com ● Nitasha Katyal, nitashakatyal@hotmail.com●
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