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Referat af bestyrelsesmøde den 19. februar 2019 

 

 

Bestyrelsen for Ejerforeningen Kantorparken 67-77 afholdt møde tirsdag den 19.02.2019 hos 

Jørn Larsen (75 st.tv.) med følgende dagsorden: 

 

        1.    Siden sidst – igangværende projekter 

        2.    Nyt fra FU    

        3.    Elevatorer  

        4.    Vedligeholdelsesplan 2019-2028 

        5.    Arbejdslørdag  

        6. Dato for næste bestyrelsesmøde 

        7.    Eventuelt        

               

Tilstede: Nina Hannestad, Mette Køhlert, Kasper Olesen, Lars Fuglsbjerg Laursen, Jørn Larsen 
                 og Alexander Bennekou Wraa.  
 
Add.  1.  Siden sidst – igangværende projekter  
 -  Der har været fugtproblemer med skimmelsvamp til følge i en 2. sals lejlighed. 
    Bestyrelsen har pr. mail til såvel ejer som lejer meddelt, at problemet er et an- 
    liggende mellem disse parter og formentlig skyldes alt for dårlig udluftning. 
 -  Der er vedvarende problemer med fugerne i blokkens gavle med vandindtræn- 
    gen til følge. Derfor er der indhentet tilbud fra MT Fugeservice på total omfug- 
    ning af gavlene, hvilket lyder på kr. 88.000,-. Der bliver indhentet tilbud fra andre 
    udbydere, hvorefter der bliver taget endelig stilling til sagens udbedring. 
 -  Granitpillerne ved skraldeøen er igen blevet påkørt. Da det menes, de kan være 
    svære at se i perioder med gråvejr og dårlige lysforhold, er det besluttet, at der 
    sættes refleksbånd på toppen. Finn følger op på dette. 
 -  Det blev på sidste års generalforsamling besluttet at opsætte en ladestander til 
    el-biler og den blev etableret i juni måned 2018. Bruger af ladestanderen betaler 
    elforbruget iht. den installerede el-måler, så der ikke påføres ejerforeningens be- 
    boere yderligere omkostninger. 
 -  Som beskrevet i mail til alle ejere må det forventes, at varmeregningen i 2019 vil 
    blive betydelig dyrere end i 2018. Dette skyldes en takstnedsættelse i 8 af årets 12 
    måneder, som tidligere beskrevet. Der er dog ingen grund til at hæve acontobeløb 
    til varme i 2019, da vi blot igen forventer ”normal” varmeudgift fra leverandøren.     
 
Add.  2. Nyt fra FU 
 -  Det er blevet besluttet at afholde ekstra FU-møder, som vil omhandle renoverings- 
    projektet, da det ellers ikke er muligt at nå det ”almindelige” arbejde i FU. 
 -  Der indhentes tilbud fra Niras, Cowi og LB Consult omkring rådgivning i indledende 
    fase af projektet. Disse tilbud diskuteres og udmeldes, når vi ved mere. 
 -  Det er undersøgt og det er muligt for de enkelte blokke at renovere individuelt, hvis 
    der laves en fælles plan for hele projektet. Dvs. at de enkelte blokke ikke er afhæn- 
    gige af, at alle ønsker at starte renoveringsarbejdet nu eller senere. 
 -  Det er besluttet at opsætte belysning på stien bagved blokkene 1 – 3. 
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 -  Vi er ikke forpligtiget til kun at bruge Kold Jensens Anlægsgartnerfirma til vores 
    egne ekstra-arbejder omkring vores egen boligblok eller til evt. træfældning. 
 -  Fra medio april og hen over sommeren skal der nedlægges ny fjernvarmeledning 
    langs vores stamvej (Kantorparken), over grusstien og ned til Langengevej. Dette 
    kan give gener for trafikken, men vi må væbne os med tålmodighed. 
 -  Man ønsker at lave et loppemarked ved blok 4 og bestyrelsen bakker forslaget op. 
    Der vil blive hængt sedler op i opgangene ang. deltagelse og tidspunkt. 
 -  Der er god økonomi i FU og derfor er det besluttet at flytte kr. 60.000,- over i vej- 
    fonden. Denne vejfond skal dække udgifter til asfaltering af vores stamvej. 
 -  I forbindelse med det nye byggeri på Skejbyvej samt at der nu er tidsbegrænset 
    parkering ved Føtex, undersøges det, hvad det vil koste at opsætte et skilt med 
    ”Privat parkering” for hele Kantorparken-området og om der kan skiltes lovligt. 
                  
Add.  3. Elevatorer 
 -  Det var kommet bestyrelsen for øre, at man i andre blokke havde startet arbejdet 
    med installation af elevator-lifte. Dette er dog ikke tilfældet. De pågældende blokke 
    er i gang med at lave budget over omkostninger ved sådanne installationer, hvor- 
    efter der så skal tages endelig stilling til disse projekter på kommende generalfor- 
    samlinger. Det er bestyrelsens vurdering at tallene, som lå til grund for en tidligere 
    afstemning i vores blok, var de bedste på daværende tidspunkt. Det er endvidere 
    bestyrelsens vurdering, at de reelle omkostninger for elevatorinstallation og vedlige- 
    holdelse vil være noget større end først antaget. 
 
Add.  4.     Vedligeholdelsesplan 2019-2028 
 -  Vedligeholdelsesplanen blev drøftet og vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde. 
    Planen bliver rundsendt inden mødet, så vi kan forberede planlægningen. 
 
Add.  5. Arbejdslørdag 09.03.2019 
 -  Traditionen tro afholdes arbejdsdagen den 2. lørdag i marts og september. Der vil 
    blive opsat opslag i opgangene.   
 
Add.  6. Dato for næste bestyrelsesmøde 
 -  Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag 11.04.2019 kl. 19.oo hos Nina (67 st.th.) 
 
Add.  7. Eventuelt 
 -  Bestyrelsen opfordrer til, at man er opmærksom på, hvornår det er den enkelte 
    lejligheds tur til at feje, skovle sne eller strø salt/grus ved indgangspartiet, alt efter 
    vejrliget. Opslag med lejlighedernes turnus hænger i opgangene. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


