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Referat af bestyrelsesmøde den 22. april 2021 

 

 

Bestyrelsen for Ejerforeningen Kantorparken 67-77 afholdt møde torsdag den 22.04.2021  
i hyggerummet med følgende dagsorden: 
 

   1.    Siden sidst - Nina                                 

   2.    Nyt fra FU  - Sanne  

   3.    Renovering - solcelleanlæg  

   4.    Søgning af tilskud til renoveringsprojekter  

   5.    Generalforsamling 

   6.    Næste bestyrelsesmøde  

   7.    Eventuelt 

                   

Tilstede: Nina G. Hannestad, Mette Køhlert, Sanne Birger-Christensen, Alexander Wraa, 
                Jørn Larsen og Finn Møller Jensen.  
                 
 
Add.  1.    Siden sidst – Nina 
     - Bestyrelsen arbejder videre med renoveringsprojektet. Der vil komme et oplæg 
       på den kommende generalforsamling.   
     - Skraldespandene i skraldeøen lugter grimt. Bestyrelsen undersøger, hvad det vil 
       koste at få dem vasket. 
                                            

     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.     Renovering - solcelleanlæg   
     - Bestyrelsen har i forbindelse med tagrenoveringen indhentet teknisk rådgivning 
       fra LB Consult omkring rentabilitet og mulighed for installation af solcelleanlæg 
       på taget. 
     - Der vil blive fremlagt forslag herom på den kommende generalforsamling.  
    
Add.  4.    Søgning af tilskud til renoveringsprojekter 
     - Bestyrelsen undersøger alle muligheder for evt. tilskud til renovering og energi- 
       optimering af vores boligblok.  
                - Både Energistyrelsen og nogle energiforsyningsselskaber frigiver tilskudspuljer, 
       hvor man kan indgive ansøgning om tilskud til energibesparende foranstaltning. 
 
Add.  5.    Generalforsamling 
     - Grundet covid-19 er årets generalforsamling blevet udskudt på ubestemt tid. 
     - Hvis forsamlingsforbuddet hæves, vil årets generalforsamling blive afholdt i den 
       første halvdel af juni måned og vi påregner at kunne låne mødelokale i Vejlby 
       Sognegård. 
     - Bestyrelsen udsender indkaldelse, når datoen er fastlagt.   
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Add.  6.    Næste bestyrelsesmøde  
     - Der afholdes bestyrelsesmøde den 25. maj 2021 kl. 19.oo i Hyggerummet. 
                   
Add.  8.    Eventuelt 
     - Bestyrelsen undersøger mulighed for at lægge rør til el-kabler på tværs af 
       P-pladsen, således at der forberedes el til ladestandere samt lys i skraldeøen. 
     - Der bliver stadigvæk ”lånt” træningsredskaber fra motionsrummet. Det er ikke 
       tilladt at fjerne noget som helst fra lokalet. 
     - Bestyrelsen opfordrer endnu engang til, at man efterlader rummet i samme gode 
       stand, som det bliver modtaget i. 
 
  
                 
 
                  


