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Referat af bestyrelsesmøde den 29. oktober 2020 

 

 

Bestyrelsen for Ejerforeningen Kantorparken 67-77 afholdt møde torsdag den 29.10.2020  
i hyggerummet med følgende dagsorden: 
 

   1.    Siden sidst - Nina                                 

   2.    Nyt fra FU  - Lars  

   3.    Fjernaflæselige vandmålere – Finn 

   4.    Dato for næste bestyrelsesmøde 

   5.    Eventuelt 

                   

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

     Add.  2.    Nyt fra FU – Lars 
 - Da der ikke har været afholdt FU-møde siden sidste bestyrelsesmøde, var der 
   intet nyt at berette. Næste FU-møde bliver den 12. november 2020. 
                                              

Add.  3.     Fjernaflæselige vandmålere – Finn  
     - Der bliver indhentet tilbud på installation af nye fjernaflæselige el-målere. Der 
                  er blevet udskiftet en gl. el-måler, hvor der var overgang i el-installationen uden- 
       om el-måleren. Her blev der udskiftet til ny fjernaflæselig el-måler i nr. 71, 1. tv. 
     - Bestyrelsen diskuterer, om der skal installeres nye fjernaflæselige vandmålere. 
                  På den måde kan lejlighedernes forbrug af varme, vand og el aflæses på en tids- 
                  svarende og moderne måde, uden at skulle ulejliges af individuel måleraflæsning. 
                - Alexander vil prøve at lave et beregningsgrundlag over udgifter hertil, så bestyrel- 
                  sen har et oplyst grundlag at lave beslutning ud fra. Dette punkt tages op på det 
                  næste bestyrelsesmøde i november. 
                - De samlede udgifter til fornyelse af forbrugsmålere skal nok præsenteres i næste 
                  års drifts- og vedligeholdelsesplan, som skal godkendes på den kommende gene- 
                  ralforsamling. 
    
Add.  4.    Dato for næste bestyrelsesmøde           
                - Årets sidste bestyrelsesmøde er fredag den 27. november 2020 kl. 17.oo – 18.oo 
                  efterfulgt af årsafslutnings-middag for bestyrelsen. Vi mødes i hyggerummet. Tag 
                  gerne jeres kalender med, så vi kan lave en møderække for foråret 2021. 
      
Add.  5.    Eventuelt 
                - Anders (77, st. th.) skal have omlagt flisebelægning på terrassen og i den forbin- 
                  delse har han skullet udskifte papafdækningen over sokkelsamlingen. Jørn rund- 
                  sender billeder af dette arbejde, før og efter udførelsen, så alle kan se, hvad der 
                  er blevet lavet.      
 
                  


