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Referat af bestyrelsesmøde den 25. maj 2021 

 

 

Bestyrelsen for Ejerforeningen Kantorparken 67-77 afholdt møde tirsdag den 25.05.2021  

i hyggerummet med følgende dagsorden: 
 

   1.    Siden sidst - Nina                                 

   2.    Nyt fra FU  - Sanne  

   3.    Genanskaffelser – efter tyveri fra kælderrum  

   4.    YouSee foreningsaftale Frit Valg  

   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  
     - Der har været besøg af hovedentreprenør-firmaer, som besigtigede forholdene  

                  og for at kunne afgive tilbud på vores tagrenoveringsprojekt. Tilbud modtages  
                  fra alle tre bydende entreprenørfirmaer den 5. juni 2021. 
     - Der blev drøftet, om der skulle rejses stillads på begge sider af bygningen og  

       laves et midlertidigt telttag over hele taget, for at sikre tagarbejdet mod regn. 
       Det ville blive en meget dyr løsning, så man enedes om at satse på tørvejr.  

     - Det er undersøgt, om vi skulle laves en specifik entreprise-forsikring omkring 
       tagrenoveringen. Topdanmark Forsikring har meddelt, at det behøver vi ikke. 

                                             
     Add.  2.    Nyt fra FU – Sanne  
 - FU’s nye forretningsorden er blevet godkendt efter bestyrelsens kommentarer.

 - Der er udstedt en ny ”Normalvedtægt for ejerforeninger” som træder i kraft fra
   1. januar 2022. (Den nye normalvedtægt vil blive oplagt på vores hjemmeside.)

 - På sidste FU-møde blev det drøftet, om der i området skulle opstilles ”nær-boks” 
   til pakke-afhentning. Dette blev nedstemt. 

 - Det bliver op til de enkelte ejerforeninger, om der skal etableres el-ladestandere 
   til el-biler. Der var ikke opbakning til at gøres noget på fællesbasis. 
 - Der har i den forgangne sommer været nogle uønskede aktiviteter og højlydt  

   musik og støj i parkområdet. Der ønskes opsat nogle skilte ”PRIVAT OMRÅDE” 
   ”uvedkommende ingen adgang” i parken. Der blev nedsat et udvalg til løsning. 

 - Der bør findes en ny kontaktperson til LB Consult, nu da Lars ikke længere funge-   
   rer som en sådan. 
 - FU’s årsregnskab 2020 blev godkendt og kan ses på FU’s hjemmeside. 

 - Legepladsen bliver malet i begyndelsen af juni måned, så der bliver perioder, hvor 
   legepladsen ikke kan benyttes. 

 - Muligheden for en evt. cyklesti over det grønne område nordøst for blokken vil 
   blive undersøgt, men det er helt op til Aarhus kommune, som ejer jordstykket. 

 - Flemming Johansen blev genvalgt som formand og Jørn fortsætter som kasserer. 
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Add.  3.     Genanskaffelser – efter tyveri fra kælderrum   

     - Der har været tyveri fra kælderlokat, hvor foreningen opbevarede redskaber og 
       andet inventar. Bestyrelsen lader Finn og Alexander klare genanskaffelse af de 

       nødvendige effekter. 
     
Add.  4.    YouSee foreningsaftale Frit Valg 

     - Den af YouSee foreslåede ”Frit Valg foreningsaftale” var der ikke stemning for at 
       tilslutte sig. Dette ville indebære at alle 48 ejerlejligheder skulle have enten TV- 

       grundpakke med TV-boks eller en 150/30 Mbit internetforbindelse via TV-stikket. 
       Prisen ville så være kr. 229,00 pr. md. Bestyrelsen vil og kan ikke blande sig i de  
                  enkeltes valg af TV-løsning og internet.  

     - Vi håber at kunne fortsætte med vores nuværende fælles TV-grundpakkeløsning, 
       som dog er blevet prisjusteret pr. 01.01.2021 med kr. 9,50 pr. md. Denne årspris- 

                  stigning vil blive opkrævet med kr. 19,00 pr. md. fra 1. juli 2021. 
      

Add.  5.    Generalforsamling    
     - Årets generalforsamling bliver afholdt den 10. juni 2021 kl. 19.oo i Sognegården 
       ved Vejlby kirke, hvor der desværre ikke kan blive et efterfølgende traktement. 

       Bestyrelsen vil sørge for, at der er nogle drikkevarer til at slukke tørsten med. 
     - Sanne er villig til at fortsætte sit gode FU-arbejde og at indvælges til bestyrelsen. 

     - Alexander og Jørn er begge på valg. Begge er villige til genvalg. 
     - Suppleanterne er på valg hvert år. Finn er villig til genvalg og vi skal derfor have 

       valgt en ny person som 2. suppleant. 
     - Bestyrelsen har besluttet at give tre arbejdshonorarer til Alexander og takke ham 
       for den meget store arbejdsindsats, som han har ydet med renoveringsprojektet. 

     - Bestyrelsen besluttede også fremadrettet at udbetale et forhøjet bestyrelseshono- 
       rar i forbindelse med særligt tunge og tidskrævende opgaver for foreningen.          

  
Add.  6.    Næste bestyrelsesmøde  
     - Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag den 17. august 2021 kl. 19.oo i kælderen. 

      
Add.  8.    Eventuelt 

     - Ingen ytringer eller bemærkninger. 
  

 
  
                 

 
                  


