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Referat af bestyrelsesmøde den 29. september 2020 

 

 

Bestyrelsen for Ejerforeningen Kantorparken 67-77 afholdt møde tirsdag den 29.09.2020  
i hyggerummet med følgende dagsorden: 
 

   1.    Siden sidst - Nina                                 

   2.    Nyt fra FU  - Lars  

   3.    Fjernaflæselige vandmålere – Finn 

   4.    Radiatorer i vaskerum - Mette  

   5.    Hækklipning - Mette 

   6.    Arbejdslørdag - Nina                                                                        

   7.    Dato for næste bestyrelsesmøde 

   8.    Eventuelt 

                   

Tilstede: Nina G. Hannestad, Mette Køhlert, Alexander B. Wraa, Lars Fuglsbjerg Laursen,  
                Jørn Larsen, Finn Møller Jensen. Sanne Birger-Christensen var forhindret i at møde. 
 
Add.  1.    Siden sidst – Nina  
     - Der var intet nyt at berette. 
                      

     Add.  2.    Nyt fra FU – Lars  
                     - Da der ikke har været afholdt møde i FU siden vores sidste bestyrelsesmøde,  
                       var der intet nyt at berette. 
                         

Add.  3.     Fjernaflæselige vandmålere – Finn  
                - Bestyrelsen drøfter muligheden for at installere stophaner i alle lejligheder. Det 
                  vil gøre, at den enkelte lejlighed kan lukke for deres vand f.eks. ved renovering. 
                - På sidste bestyrelsesmøde blev det drøftet, om der skal investeres i nye fjernaf- 
                  læselige vandmålere. Der er indhentet et tilbud fra Techem Danmark A/S på de 
                  ialt 177 stk. fjernaflæselige koldt-& varmtvandsmålere til kr. 61.815 excl. monte- 
                  ring, som med de nødvendige ændringer af vandrørene samt adgang til installa- 
                  tionerne formentlig vil beløbe sig til ca. kr. 200.000,- 
                - Der er ligeledes indhentet tilbud fra Techem på 51 stk. fjernaflæselige el-målere, 
                  som excl. installation vil koste kr. 82.811,-  Der vil blive indhentet tilbud fra flere 
                  el-installatørfirmaer på en sådan måler-installation. 
                - Hvis alle vores målere bliver fjernaflæselige, kan der spares ca. kr. 14.000,- på 
                  det årlige fordelingsregnskab hos Techem Danmark A/S. 
                - Den endelige beslutning om installation af fjernaflæselige el- & vandmålere vil 
                  blive taget på den kommende generalforsamling, hvor den nye drifts- & vedlige- 
                  holdelsesplan 2021-2030 vil blive fremlagt til afstemning.     
      
Add.  4.    Radiatorer i vaskerum – Mette 
                - Bestyrelsen har drøftet, om de 2 radiatorer der står i tørrerummet skal sættes  
                  op og tilsluttes fjernvarmen. Affugterne, som allerede er tilsluttet i tørrerummet, 
                  holder rummet tørt og derfor vil radiatorerne ikke p.t. blive installeret. Vi lader 
                  dem stå i rummet vinteren over, for at se, om behovet for varme opstår. 
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Add.  5.    Hækklipning – Mette 
                - Hækken omkring P-plads og vej er meget uens i højden. Derfor vil Lars tage det 
                  problem med til næste FU-møde. Bestyrelsen foreslår at hækken ved vejen mel- 
                  lem blok 4 og blok 5 holdes lav og at hækken ved vores P-plads ud mod marken 
                  forbliver høj. 
      
Add.  6.    Arbejdslørdag – Nina  
                - Arbejdslørdagen forløb rigtig fint og med god opbakning fra både ejere og lejere. 
                  Dagen var dog uden den traditionelle morgenmad og frokost p.g.a. corona-virus. 
                - Ud over ”de sædvanlige opgaver” var et hold på taget, hvor der blev sprøjtet for 
                  alger samt tætnet mindre skader på tagpappet. Taget ser nu fint ud. 
                - Det foreslås, at en ekstra gang gulvvask i midtergangen foretages i dagene efter 
                  selve arbejdslørdagen, for at aftørre de fodaftryk, som uvægerligt kommer, når 
                  det arbejdende folk går på det våde, vaskede gangarealer. 
                - Der står stadigvæk cykler i storskrald-rummet, som ejerne bedes hente snarest. 
                  Hvis ikke de er fjernet inden næste arbejdsdag i foråret, vil de blive kørt væk.                   
          
Add.  7.    Dato for næste bestyrelsesmøde 
                - Næste bestyrelsesmøde afholdes i hyggerummet torsdag den 29. oktober 2020 
                  fra kl. 19.oo til 20.oo 
                - Årets sidste bestyrelsesmøde bliver fredag den 27. november 2020 kl. 17.oo 
                  efterfulgt af middag for bestyrelsen. Nærmere om mødested vil blive meddelt.  
      
Add.  8.    Eventuelt 
                - Der står en sort VW-bil uden nummerplader på P-pladsen. Bestyrelsen vil finde 
                  ejeren og bede om at få den fjernet hurtigst muligt.  
      
     
 
                  


