
EJERFORENINGEN  KANTORPARKEN  67 - 77                                                 8240  RISSKOV 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Referat af bestyrelsesmøde den  23.03. 2021   Side 1 af 2                    www.kantorparken-risskov.dk 

 
Referat af bestyrelsesmøde den 23. marts 2021 

 

 

Bestyrelsen for Ejerforeningen Kantorparken 67-77 afholdt møde tirsdag den 23.03.2021  
i hyggerummet med følgende dagsorden: 
 

   1.    Siden sidst - Nina                                 

   2.    Nyt fra FU  - Sanne  

   3.    Renoveringsprojektet  

   4.    Afkalkning af vores vand  

   5.    Fjernaflæselige målere – Alexander 

   6.    Nærboks til pakkelevering 

   7.    Næste bestyrelsesmøde  

   8.    Eventuelt 

                   

Tilstede: Nina G. Hannestad, Mette Køhlert, Sanne Birger-Christensen, Jørn Larsen,  
                Alexander B. Wraa og Finn Møller Jensen.  
                 
 
Add.  1.    Siden sidst – Nina 
     - Alexander har på bestyrelsens vegne underskrevet rådgiveraftale med LBConsult. 
                  Ingeniørfirmaet skal forestå rådgivning og bygherreprocessen og dermed er reno- 
                  vering af taget igangsat, da dette blev godkendt i 10-års planen på sidste gene- 
                  ralforsamling.  
     - Bestyrelsen har taget kontakt til FU angående den gamle ”sandkasse”, som står 
                  for enden af vaskepladsen. Den bliver brugt til affald og bestyrelsen ønsker, at 
                  den bliver fjernet. 
                - Bestyrelsen har fra en lejlighedsejer modtaget en skrivelse med en lydfil om larm 
                  fra bygningens rørsystem. Bestyrelsen undersøger pt. situationen.  
                            

     Add.  2.    Nyt fra FU – Sanne   
 - Der har ikke været afholdt møde i Fællesudvalget siden vores sidste bestyrelses- 
                       møde. Næste møde i Fællesudvalget bliver den 4. maj 2021. Dagsordenen til FU- 
                       mødet blev gennemgået. 
                                                 

Add.  3.     Renoveringsprojektet   
     - Renovering af taget er første fase i renoveringsprocessen. 
     - Ud fra LB Consult’s rapport arbejder bestyrelsen videre med en indstilling til gene- 
                  ralforsamlingen om den videre renovering af blokkens klimaskærm mv.  
    
Add.  4.    Afkalkning af vores vand 
     - Der er indhentet et tilbud på ca. kr. 80.000 incl. moms for installering af et af- 
                  kalkningsanlæg, som kan dække alle 48 lejligheder. 
                - Aarhus Vand A/S er i gang med at undersøge, hvordan vandforsyningen gene- 
                  relt kan blødgøres og derfor afventer ejerforeningen udmelding herom. Punktet 
                  udskydes til en senere behandling. 
 



EJERFORENINGEN  KANTORPARKEN  67 - 77                                                 8240  RISSKOV 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Referat af bestyrelsesmøde den  23.03. 2021   Side 2 af 2                    www.kantorparken-risskov.dk 

 
 
Add.  5.    Fjernaflæselige målere - Alexander 
     - Bestyrelsen har indhentet tilbud på, hvad det vil koste at udskifte el-målere, da 
                  de eksisterende el-målere er meget gamle og upræcise. Nye el-målere vil kunne 
                  fjernaflæses. Bestyrelsen laver en indstilling til generalforsamlingen om udskift- 
                  ning af el-målere.   
 
Add.  6.    Nærboks til pakkelevering 
                 - Fællesudvalget vil tage dette punkt op på deres kommende møde i maj. 
                - Hvis der skal opstilles en nærboks, bør den opstilles et sted, hvor den ikke er for 
                  synlig. Punktet tages op igen, når det har været behandlet i FU.          
  
Add.  7.    Næste bestyrelsesmøde iflg. beslutning for første halvår 2021 
     - Følgende datoer for halvårets bestyrelsesmøder blev besluttet: 
      - torsdag den 22. april 2021 kl. 19.oo til 20.oo 
     - torsdag den 3. juni 2021 kl. 19.oo til 20.oo 
                   
Add.  8.    Eventuelt 
     - Bestyrelsen skal varsle vores forsikringsselskab inden vi påbegynder renovering 
                  af taget og evt. tilkøbe en entrepriseforsikring. Jørn kontakter Topdanmark.  
  
                 
 
                  


