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Referat af bestyrelsesmøde den 29. november 2019 

 

 

Bestyrelsen for Ejerforeningen Kantorparken 67-77 afholdt møde fredag den 29.11.2019  
hos Nina Hannestad (67 st.th.) med følgende dagsorden: 
 

   1.    Siden sidst - Nina lægger ud                                  

   2.    Nyt fra FU  - Lars orienterer  

   3.    Træer ved P-plads – Mette orienterer 

   4.    Hyggerummet, relæ-styring og wifi – Finn orienterer 

   5.    Køb af selvfremførende rensebånd – Finn orienterer 

   6.    Vandindtrængning i kælderrum – Finn orienterer 

   7.    TV-udbyder – Finn og Jørn orienterer  

   8.    Dato for næste bestyrelsesmøde 

   9.    Eventuelt  

                

Tilstede: Nina G. Hannestad, Mette Køhlert, Lars F. Laursen, Alexander B. Wraa,  
                Jørn Larsen, Sanne Birger-Christensen og Finn Møller Jensen.   
 
Add.  1.    Siden sidst – Nina lægger ud 
   -  Under efterårets vejarbejde på vores ”stamvej” var der bøvl med manglende  
                 afhentning af affald, da AffaldVarme Aarhus ikke mente at kunne køre ned til  
                 vores boligblok. Derfor var containerne ofte overfyldte. Bestyrelsen tog af flere  
                 omgange kontakt, både pr. tlf. og pr. mail, og der blev herefter foretaget flere  
                 straks-afhentninger. 
              -  Gavlene samt første fag på bygningens facade mod parkeringspladsen er blevet  
                 fuget. Dette grundet vandindtrængning og derfor kunne det ikke udskydes og  
                 blive en del af et evt. renoveringsprojekt. Der er udført et pænt stykke arbejde,  
                 som har beløbet sig til cirka kr. 70.000 alt inkl. 
              -  Der er blevet lavet lydisolering i hyggerummet, hvilket er blevet rigtig godt. Der 
                 er kommet en meget bedre akustik, så det nu er lettere at tale sammen, når vi 
                 er mange mennesker dernede. Og det er et stykke pænt arbejde, som er lavet. 
                 Tak til alle som har givet en hånd med – det sætter bestyrelsen stor pris på.                          
                      

     Add.  2.    Nyt fra FU – Lars orienterer 
                  -  Stamvejen/Kantorparken er nu genetableret, men kommunen er stadig i gang 
                     med at gendanne fortovene, som får pålagt ny SF-stenbelægning. 
                  -  Stien mod Tværmarksvej er blevet asfalteret, således at cykler/knallerter/gående 
                     kan færdes der. FU har haft kontakt til kommunen, men man er pt. ikke interesse- 
                     ret i at udvide denne sti til en vej til biler. Dette kunne ellers have været fint, da 
                     Skejbyvej i fremtiden vil blive mere trafikalt belastet grundet de nye boligblokke. 
                  -  Økonomien i FU er fin. Der er afsat lidt ekstra til arbejde med vej og fortov. Der 
                     vil blive nogle udgifter, som kommunen ikke dækker og som FU skal betale. Beløb 
                     er pt. ukendt. 
                  -  Bestyrelsen vil undersøge, hvad det koster at lægge ny asfalt på vores P-plads. 
                  -  FU har i enighed valgt LB Consult som rådgiver omkring renoveringsprojektet. 
                     LB Consult vil undesøge boligblokkenes individuelle tilstande, hvor hver blok vil 
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                     modtage en rapport. Denne vil omhandle, hvad der skal gøres for at bygningen 
                     renoveres op til standard, hvordan det vil give mening at renoveringen skal fore- 
                     gå samt et overslag på, hvad det vil koste. Bestyrelsen og ejerforeningen vil der- 
                     efter være klædt på til at kunne tage en kvalificeret og oplyst beslutning om, hvad 
                     et evt. renoveringsprojekt skal indeholde.   

                             
Add.  3.    Træer ved P-plads – Mette orienterer 
             -  Birketræerne ved P-pladsen er fældet og der er ryddet op. Størstedelen af besty- 
                relsen beskriver, at der er kommet mere lys ind i lejlighederne og at det har pyn- 
                tet at få træerne væk. 
             -  På sidste generalforsamling blev det besluttet, at birketræerne skulle fjernes og  
                at der skulle plantes nye træer af en anden sort. Men grundet ovenstående er be- 
                styrelsen blevet enige om, at punktet igen tages op på den kommende general-   
                forsamling. Skal der plantes nye træer? Og hvis der skal: Hvilke træer kunne så 
                være mulige og egnede emner?    
                    
Add.  4.     Hyggerummet, relæ-styring og wifi – Finn orienterer 
             -  Relæstyringen i hyggerummet er gået i stykker. Bestyrelsen har besluttet, at det 
                bliver udskiftet. Alexander og Finn arbejder på sagen. 
             -  Bestyrelsen har drøftet, om der skal være wifi i hyggerummet. Bestyrelsen har  
                besluttet, at lejere af rummet selv må medbringe højtalere, hvis de ønsker musik. 
 
Add.  5.    Køb af selvfremførende rensebånd – Finn orienterer 
             -  Det blev besluttet at indkøbe et selvfremførende rensebånd, som beboerne kan  
                låne. Finn sørger for indkøb heraf.  
 
Add.  6.    Vandindtrængning i kælderrum – Finn orienterer 
             -  Der trænger vand ind i et kælderrum ved sikringsgangen. Alexander undersøger 
                om det evt. er tagpappet under terrasserne, der er i stykker, eller om der er en 
                anden årsag til vandindtrængningen. Alexander tager kontakt til ejerne af kælder- 
                rummet, så evt. skader kan vurderes. 
 
Add.  7.    TV-udbyder – Finn og Jørn orienterer 
             -  Det blev drøftet, om vi skal have en anden udbyder af TV end YouSee. Finn vil 
                undersøge, om der er andre fordelagtige tilbud og melder tilbage til bestyrelsen 
                på næste møde.   
 
Add.  8.    Dato for næste bestyrelsesmøde 
             -  Næste bestyrelsesmøde er aftalt til afholdelse torsdag den 20. februar 2020  

                     kl. 19.oo – 21.oo hos Alexander B. Wraa (71, 3.tv.) 
                  
Add.  9.     Eventuelt 
             -  Da der igen bliver behov for ladestanderen ved P-pladsen, vil denne blive gen- 
                etableret i starten af 2020.  
             -  På booking-tavlen i vaskekælderen er der mange låste hængelåse, som højest 
                sandsynligt ikke bliver brugt. Vi udskriver en mail, så beboerne kan nå at flytte 
                deres låse, hvorefter de resterende vil blive fjernet. 
             -  Der er lugtgener i kælderen pga. at vandlåsene tørrer ud. Bestyrelsen tager sig  
                af problemet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


