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Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2021 

 

 

Bestyrelsen for Ejerforeningen Kantorparken 67-77 afholdt møde torsdag den 25.02.2021  
i hyggerummet med følgende dagsorden: 
 

   1.    Siden sidst - Nina                                 

   2.    Nyt fra FU  - Lars  

   3.    Renovering af vores blok 

   4.    Aflysning af arbejdslørdag - Nina  

   5.    Vedligeholdelse 

   6.    Næste bestyrelsesmøde  

   7.    Eventuelt 

                   

Tilstede: Nina G. Hannestad, Mette Køhlert, Alexander B. Wraa, Lars F. Laursen,  
                Jørn Larsen, Sanne Birger-Christensen og Finn Møller Jensen.  
                 
 
Add.  1.    Siden sidst – Nina 
     - Lars har valgt at udtgræde af bestyrelsen fra dags dato. Han udtrykker, at han 
       har været glad for at være med gennem flere år. Bestyrelsen takker Lars mange                    
       gange for det store arbejde, som han har ydet både i bestyrelsen og i FU. Lars 
        er altid velkommen til at stille op igen på et senere tidspunkt, hvis både lysten og 
        muligheden byder sig. Men for nu: ”Tak for denne gang, Lars”. 
     - Sanne, der er 1. suppleant, indtræder i bestyrelsen i stedet for Lars indtil næste 
       generalforsamling. 
                            

     Add.  2.    Nyt fra FU – Lars   
 - Den indledende fase i renoveringsprojektet er nu afsluttet og tilstandsrapporten 
   fra L B Consult er udarbejdet. Det fremadrettede arbejde ligger hos de enkelte 
   bestyrelser og ejerforeninger, som hver især må beslutte, hvad der skal laves på  
   de enkelte boligblokke. Der kan etableres samarbejde på tværs af foreningerne, 
   hvis dette findes fordelagtigt. 
 - FU er stadig i dialog med anlægsgartneren, da FU ikke mener, at de kontrakt- 
             mæssige opgaver bliver udført. 
 - FU’s forslag til en ny forretningsorden blev drøftet. Det blev besluttet, at bestyrel- 
   sen kan gå ind for § 2. stk. 12 som angivet i Ninas skrivelse til FU-formanden. Vi 
   kan ikke gå ind for den foreslåede § 2. stk. 12b. 
 - Bestyrelsen valgte Sanne som vores nye FU-medlem, dog bistået af Alexander, 
   når der er behov for særlig bygningsteknisk viden. 
                                                

Add.  3.     Renovering af vores blok   
     - Ifølge ejerforeningens 10-års plan, som er godkendt af generalforsamlingen, skal 
       taget på vores boligblok skiftes i år. Bestyrelsen har fået tilbud fra L B Consult på 
       rådgivning og forundersøgelse, indhentning af tre forskellige tilbud samt bygge- 
       ledelse og styring af udskiftningen af vores tag, til en varmtagsløsning. Ejerfore- 
       ningen har økonomi til renovering af taget. At gå i gang med taget nu, vil ikke 
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       forhindre en evt. yderligere renovering af blokken, hvis generalforsamlingen be- 
       slutter at renovere yderligere. Man vil typisk renovere tag og gavle/facader hver 
       for sig. Bestyrelsen besluttede at Alexander indgår aftalen med L B Consult. 
     - Bestyrelsen besluttede også at bede L B Consult om at undersøge rentabilitet og 
       evt. mulighed for at etablere solceller på taget. Dette arbejde skal ligge indenfor 
       et rimeligt honorar-niveau på kr. 23.000 til 28.000. Hvis dette vurderes rentabelt, 
       vil det blive forelagt generalforsamlingen til evt. beslutning. 
     - De andre blokke skal ikke have renoveret deres tage på nuværende tidspunkt, så 
       det vil ikke være muligt at samarbejde omkring nedslag i pris. 
     - På den kommende generalforsamling vil bestyrelsen fremlægge status på renove- 
       ringsprojektet, herunder også på de økonomiske konsekvenser ved projektet.  
    
Add.  4.    Aflysning af arbejdslørdag – Nina 
     - Der er meldt ud til medlemmerne, at arbejdslørdagen i foråret er aflyst på grund 
       af corona.  
     - Bestyrelsen vil i foråret udbyde små arbejdsopgaver imod et arbejdshonorar. Der 
       vil blive opsat sedler i opgangene med yderligere info. 
 
Add.  5.    Vedligeholdelse 
     - Bestyrelsen tager på et senere møde stilling til, hvornår parkeringspladsen skal 
       renoveres. Lars undersøger muligheder for at ”smålappe”, så parkeringspladsen 
       ikke ødelægges yderligere. 
     - Nogle lejligheder har haft problemer med deres vinduer, som skal vedligeholdes, 
       hvilket beboerne ikke er blevet informeret om. Pludselige opståede skader på 
       vinduer er ikke dækket af vores kollektive ejendomsforsikring. Det vil blive under- 
       søgt, hvor stor en præmiestigning bliver ved en udvidelse af forsikringsdækning.        
  
Add.  6.    Næste bestyrelsesmøde iflg. beslutning for første halvår 2021 
     - Følgende datoer for halvårets bestyrelsesmøder blev besluttet: 
      - 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 
     - Bestyrelsen har fået henvendelser om, at der ikke i tilstrækkelig grad bliver ryd- 
       det op i motionsrummet, samt at der er inventar og redskaber, som bliver øde- 
       lagt. Derfor beder bestyrelsen om, at brugerne passer på vores fælles redskaber 
       og altid forlader rummet i pæn og ryddelig stand.  
  
                 
 
                  


