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Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2020 

 

 

Bestyrelsen for Ejerforeningen Kantorparken 67-77 afholdt møde torsdag den 27.08.2020  
i hyggerummet med følgende dagsorden: 
 

   1.    Siden sidst - Nina lægger ud                                  

   2.    Nyt fra FU  - Lars orienterer  

   3.    Tilstandsrapport fra L B Consult - Lars 

   4.    Fjernaflæselige vandmålere - Finn 

   5.    Storskrald v/garagen - Finn 

   6.    Arbejdslørdag - Nina 

   7.    Øget mødefrekvens - Lars                                                                            

   8.    Dato for næste bestyrelsesmøde 

   9.    Eventuelt 

                   

Tilstede: Nina G. Hannestad, Alexander B. Wraa, Lars F. Laursen, Jørn Larsen, Sanne 
                Birger-Christensen og Finn Møller Jensen. Mette Køhlert var forhindret i at møde. 
                    
Add.  1.    Siden sidst – Nina lægger ud  
     Indgangspartierne og gavlindgangen mod øst er nu blevet maler af en professionel 
     malermester og Finn Møller Jensen har opsat nye håndlister i hårdttræ.  
                      

     Add.  2.    a)   Nyt fra FU – Lars  
       FU har drøftet den tilstandsrapport, som nu er kommet fra L B Consult. Se  
                           mere under punkt 3. 
       Der har været en drøftelse om anlægsgartnerfirmaets vedligeholdelse af par- 
       ken, bl.a. klipningen af de blomstrende buske. FU tager fat i gartneren. Det 
                           har også været drøftet i FU, om haverne skal se mere ensartede ud, men FU 
                           kan ikke beslutte noget om de enkelte havers udseende. 
       Der skal udskiftes en brønd på stamvejen mellem blok 4 og blok 5. 
 b)   ”Gæster” i parken og regler for brug af parken – Finn 
       Der har været en del larmende gæster i parken. Finn har talt med politiet for 
       at høre, om vi kan få hjælp til at få de folk væk, som larmer unødigt. Og det 
       kan man sagtens. Hvis de ikke forlader parken, når de bliver bedt herom, har 
       vi mulighed for at ringe til politiet. Larm i parken er blevet drøftet i FU, men 
       Lars tager det op igen.        
                      c)   Referater fra møder i FU – Finn 
       Formanden for FU, Flemming Johansen er blevet bedt om, at referaterne fra 
       FU-møder lægges op på hjemmesiden løbende.  
                        

Add.  3     Tilstandsrapporten fra L B Consult – Lars  
     Der mangler stadig at blive lavet en udspecificeret rapport for de enkelte blokke. 
     Rapporten blev kort drøftet. Når rapporterne for de enkelte blokke bliver tilgæn- 
     gelige, deles den med alle boligejere. Vi oplyser om forløbet herefter, når vi ved 
     mere om et evt. renoveringsprojekt. 
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Add.  4.     Fjernaflæselige vandmålere – Finn  
     Et nyt EU-direktiv siger, at der fra næste år skal være 2 årlige aflæsninger af  
     målerne til varme, vand og elektricitet. Finn har indhentet et tilbud på udskift- 
     ning til fjernaflæselige målere for vand og elektricitet samt indsætning af stop- 
     haner i de enkelte lejligheder. Ganske få af stophanerne virker på nuværende 
     tidspunkt og det vil være hensigtsmæssigt, at man kan lukke for vandet i de  
     enkelte lejligheder. Det skal undersøges nærmere, hvad reglerne er og der skal 
     indhentes endnu et tilbud. Finn taler med Techem Danmark A/S. Punktet tages 
     op på næste bestyrelsesmøde. 
 
Add.  5.    Storskrald ved garagen – Finn 
     Blok 4 sætter stadigvæk deres storskrald ned til garagen hos os. Lars tager det 
     op ved næste FU-møde.  
 
Add.  6.    Arbejdslørdag – Nina  
     Der bliver ingen forplejning på den kommende arbejdslørdag. Deltagerne mødes 
     kl. 09.30 hvor arbejdsopgaverne fordeles på sædvanlig vis.   
 
Add.  7.    Øget mødefrekvens – Lars 
     Vi har lidt for mange ting, der skal besluttes på mail. Lars foreslår at vi mødes ca.  
                1 time en gang pr. måned, i stedet for den nuværende mødefrekvens. Der var  
                enighed om, at det ville være mere hensigtsmæssigt at beslutninger primært træf- 
     fes på møderne, hvor der skrives referat. Nina og Mette laver en møderække og 
     meddeler denne til resten af bestyrelsen og suppleanterne.  
 
Add.  8.    Dato for næste bestyrelsesmøde 
     I skrivende stund er der lige kommet forslag til årets resterende bestyrelsesmøder. 
     Hvis ikke der sker ændringer, er datoerne: 
     den 29. september 2020 kl. 19.00 – 20.00 i hyggerummet 
     den 29. oktober 2020 kl. 19.00 – 20.00 i hyggerummet 
     den 27. november 2020 kl. 17.00 – 18.00 og herefter holder vi julemiddag. Stedet 
     meddeles senere. 
 
Add.  9.    Eventuelt 
     Der var ingen drøftelser eller meddelelser under dette punkt.  
 
     
 
                  


