EJERFORENINGEN KANTORPARKEN 67 - 77

8240 RISSKOV

Referat af bestyrelsesmøde den 23. august 2017
Bestyrelsen for Ejerforeningen Kantorparken 67-77 afholdt møde onsdag den 23.08.2017 hos

Jørn Larsen (75, st.tv.) med følgende dagsorden:
1.
2.
3.

4.
5.

Nyt siden sidst
Nyt vedr. FU
Planlægning af efterårets arbejdslørdag
a) Hvad skal gøres
b) Det praktiske (mad og drikkevarer)
Den kommende nye affaldssortering
Eventuelt

Tilstede:

Nina Hannestad, Mette Køhlert, Annette Andersen, Nicolaj Elsted Rasmussen og
Jørn Larsen.
Tina Jakobsen og Kasper Olesen var forhindret i fremmøde.

Add.

1.

Nyt siden sidst:
Kasper har lagt nyt flisegulv i køkkenet i kælderen og Finn har flyttet køkkenelementerne tilbage og monteret disse i køkkenet. Bestyrelsen har vedtaget at give
Finn en gave for hans store arbejde. Vi afventer en regning på arbejdet fra Kasper.

Add.

2.

Nyt vedr. FU:
FU-mødet den 17. august blev afholdt i Blok 5’s hyggerum. Parkvandringen blev
aflyst på grund af kraftig regn. På mødet blev der talt en del om den forhåbentlig
kommende facaderenovering og isolering. FU-formanden havde undersøgt muligheden for installation af elevatorer i blok 1 og 2 samt installation af 3-personers
elevatorlift i de øvrige blokke. Prisen for sådanne elevatorer vil ligge på cirka kr.
600.000 til 700.000 pr. opgang, så det bliver nok ikke aktuelt. Der vil blive nedsat
nogle arbejdende udvalg for bygningsforbedring, planlægning og financiering.
Ligeledes blev der talt om parkens vedligeholdelse og der tilbagemeldes senere
efter en samtale og forhandling med anlægsgartnerfirmaet.

Add.

3.

Planlægning af efterårets arbejdslørdag:
Der indkaldes til arbejdsdag lørdag den 9. september kl. 9.oo, hvor vi begynder
dagen med fælles morgenmad. Der bliver opsat opslag om arbejdslørdagen og
samtidig, som noget nyt, bliver der opsat en tilmeldingsliste i hver opgang. Det
er for at få et overblik over antal deltagende personer, både til arbejdsopgaverne
og til morgenmaden og den fælles frokost.
a) Hvad skal gøres:
Nina sørger for at lave arbejdssedler på de aktuelle arbejdsopgaver, som så
vil ligge fremme på et bord, hvor deltagerne kan vælge deres arbejdsopgaver.
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b) Det praktiske (mad og drikkevarer):
Jørn sørger for morgenbrød og Mette indkøber tilbehøret til morgenmaden,
drikkevarer og alt til den fælles frokost. Annette og Lissy laver morgenmad
og agerer køkkenhold.
Add.

4.

Den kommende nye affaldssortering:
De nye containere til affaldssortering bliver leveret mellem den 2. og 15. oktober
og umiddelbart herefter påbegyndes den nye affaldssorteringsordning. Bestyrelsen vil forud herfor udsende vejledning i affaldssortering pr. mail til ejerkredsen
samt opsætte opslag om affaldssortering i skraldeøen.

Add.

5.

Eventuelt:
Ekstraopgave efter arbejdslørdagen kunne være at feje fugesand på fortovet samt
oprense fugerne, hvor der er ukrudt.
Næste fællesspisning bliver i uge 39 sidst i september. Opslag herom senere.

Næste bestyrelsesmøde holdes i første halvdel af november. Nærmere herom senere.
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