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Referat af bestyrelsesmøde den 27. november 2020 

 

 

Bestyrelsen for Ejerforeningen Kantorparken 67-77 afholdt møde fredag den 27.11.2020  
i hyggerummet med følgende dagsorden: 
 

   1.    Siden sidst - Nina                                 

   2.    Nyt fra FU  - Lars  

   3.    Afkalkning af vand 

   4.    Udlejning af garagen – Finn 

   5.    Fjernaflæsning af målere - Alexander  

   6.    Møderække for forår 2021 - Mette 

   7.    Eventuelt 

                   

Tilstede: Nina G. Hannestad, Mette Køhlert, Alexander B. Wraa, Jørn Larsen,  
                Sanne Birger-Christensen og Finn Møller Jensen.  
                Lars F. Laursen var desværre forhindret i fremmøde. 
 
 
Add.  1.    Siden sidst – Nina  
     - Der er nye ejere i nr. 71, som er i gang med at flytte ind. Velkommen til dem. 
                           

     Add.  2.    Nyt fra FU  
 - Der er blevet plantet buske på det bare stykke jord ved indkørslen til blok 4. 
 - Tilstandsrapporten fra L B Consult vedr. renoveringsprojektet er nu lagt på 
    vores hjemmeside, hvor alle er velkomne til at læse den. 
                                               

Add.  3.     Afkalkning af vand 
     - På sidste generalforsamling blev der fremlagt forslag til afkalkning af vores vand. 
       Overslaget lyder på ca. kr. 72.000 og hertil kommer installationsomkostninger og 
       tillæg for evt. ekstraarbejde i.f.m. rørisolation. Derudover vil der være løbende 
        udgifter til elektricitet og filtersalt, som skal påfyldes manuelt. 
     - Punktet tages op igen til yderligere drøftelse på et senere bestyrelsesmøde. 
           
Add.  4.    Udlejning af garagen – Finn 
     - En nytilflyttet beboer i blok 4 vil gerne leje FU’s garage og det er besluttet at lejen 
       skal være kr. 1.500 pr. måned. Der bliver skrevet lejekontrakt og lejemålet bliver 
       påbegyndt pr. 1. februar 2021. 
     - Der bliver installeret en fjernaflæselig el-måler samt et HPFI-fejlstrømsrelæ fra 
                  vores blok og ud til garage og vaskeplads. Dette bliver naturligvis på FU’s regning.   
 
Add.  5.    Fjernaflæsning af målere – Alexander 
     - Alexander fremlagde beregning på, hvad det ville koste at installere fjernaflæse- 
       lige vand- og el-målere i alle lejligheder i vores blok. Vi har fået tilbud på målerne 
       og overslag på installation af disse. Samlet vil det beløbe sig til ca. kr. 400.000 
     - Punktet tages op igen på et senere bestyrelsesmøde. 
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Add.  6.    Møderække for forår 2021 – Mette 
     - Følgende datoer for halvårets bestyrelsesmøder blev besluttet: 
     - torsdag den 14. januar 2021 kl. 19.oo til 20.oo  
     - torsdag den 25. februar 2021 kl. 19.oo til 20.oo 
     - tirsdag den 23. marts 2021 kl. 19.oo til 20.oo 
     - torsdag den 22. april 2021 kl. 19.oo til 20.oo 
     - torsdag den 3. juni 2021 kl. 19.oo til 20.oo 
                   
Add.  7.    Eventuelt 
     - Ingen bemærkninger 
                 
 
                  


