
EJERFORENINGEN  KANTORPARKEN  67 - 77                                                 8240  RISSKOV 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Referat af generalforsamling 16.05.2017   Side 1 af 5                                 www.kantorparken-risskov.dk 

 

Referat af Ordinær Generalforsamling 16.05.2017 
 

Til stede 
21 personer ialt fordelt på 18 ejerlejligheder, heraf 18 ejere, 3 udlejere og 0 lejere med fuldmagt.   

Ialt 18 stemmeberettigede som repræsenterer 379/1000 efter fordelingstal. 

 

Dagsorden i.h.t. vedtægternes § 3 
                      

                     1.         Valg af dirigent og referent 

                     2.         Bestyrelsens beretning for den forløbne periode 

                     3.         Fremlæggelse af årsregnskab for 2016 

                     4.         Fremlæggelse af 10-års drifts- og vedligeholdelsesplan 2017-2026 

                     5.         Indkomne forslag i.h.t. vedtægternes § 4                                         

                     6.         Fremlæggelse af budget for 2017 

                     7.         Valg af formand  

                     8.         Valg af bestyrelsesmedlemmer 

                     9.         Valg af suppleanter for bestyrelsen 

                   10.         Valg af intern revisor og suppleant for intern revisor 

                   11.         Eventuelt 

 

Referat 
                   Formand for bestyrelsen, Nina Hannestad bød velkommen til den årlige ordinære 

                   generalforsamling og fremsatte bestyrelsens forslag til valg af dirigent og referent. 

                    

Add 1.        Torben Mikkelsen blev foreslået og valgt til dirigent. Nicolaj Elsted Rasmussen blev  

                   foreslået og valgt til referent.                          

                   Torben konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet, da indkaldelsen var ud- 

                   sendt den 10. april og således modtaget mindst 4 uger før afholdelse af den ordinære  

                   generalforsamling i henhold til vedtægternes § 3, samt at øvrige bilag var udsendt først  

                   i uge 18 og således mindst 1 uge før. Der var ingen indvendinger til dette. 

             Torben erklærede derfor generalforsamlingen for gyldig og beslutningsdygtig og overlod  

             ordet til formanden, for aflæggelse af den mundtlige beretning. 

 

Add 2.        Den skriftlige beretning for den forløbne periode blev udsendt sammen med de øvrige 

             materialer til årets generalforsamling. Formanden fremhævede nogle nøglepunkter. 

             a)    Ny flisebelægning på fortov samt 12 nye cykelstativer. 

             b)    Motionsrummet blev renoveret med ny gulvbelægning og loftsbelysning og fremstår 

                    nu indbydende og med 2 nyanskaffede, brugte træningsredskaber samt romaskine.   

             c)    Fællesspisningen som begyndte i sensommeren 2016 har været og er stadigvæk en 

                    stor succes og der er stor tilslutning. 

             d)    Der er også stor tilslutning til arbejdsdagene både fra ejere og lejere. 

             e)    Arbejdsgrupperne fungerer godt og de yder et stort bidrag til alles bedste. Men der 

                    er altid brug for flere villige hænder, så flere er velkomne. 

             f)    FU har fået ny formand. Det er Flemming Johansen, som også er formand for Blok 3. 

                    Torben er udtrådt af bestyrelsen efter frasalg af sine ejerlejligheder og dermed også 

                    fratrådt som vores FU-repræsentant. Annette Andersen overtog som 1. suppleant den 

                    ledige plads efter Torben. FU arbejder med planer om energioptimering og renove-  

                    ring af alle Kantorparkens 6 blokke. Det projekt kommer til at tage en rum tid. 

                    Der blev stillet en række spørgsmål til dette projekt: 

            1)    Er der planer om bebyggelse med ekstra etage eller ophold på taget? 
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                    Der er ikke taget nogen beslutninger endnu. Der arbejdes ud fra et idé-katalog fra 

                    ARKITEMA arkitektfirma. 

                  2)    Indsamles der forslag til muligheder for blokkene? Hvordan er beslutningsgangen?   

                          FU udarbejder forskellige forslag og forslagene skal drøftes i bestyrelserne og evt. 

                          sidenhen forelægges beboerne i de enkelte blokke på en ekstraordinær general- 

                          forsamling sammen med en økonomi- og belåningsplan. 

                  3)    Hvad har energioptimering og facaderenovering at gøre med hinanden?         

                          En ny facadebeklædning monteres udenpå en kraftig 200 eller 250 mm isolering. 

                  4)    Hvad er begrundelsen for en ekstra tagetage, som vist i arkitekternes idékatalog?                                 

     Forslaget fra ARKITEMA var alene tænkt som et idékatalog til brug ved det indle-    

                          dende møde med bestyrelserne fra de 6 blokke den 23. februar 2017. Der er intet 

                          besluttet. FU har nedsat arbejdsgrupper vedr. ensartede vedtægter for alle 6 blok- 

                          ke, undersøgelse af forskellige tilskudsordninger, facaderenoveringer og økonomi. 

                          Dette skulle gerne resultere i konkrete forslag til blokkenes udseende, økonomi og 

                          belåning. Bestyrelserne drøfter i den kommende tid emnet og forsøger at finde en 

                          fælles holdning til, hvilket omfang vi synes renoveringsprojektet skal have. 

                  5)    Financiering?  Skal hver enkelt ejerlejlighed optage lån?      

        Så langt er vi slet ikke i processen. Der er stor forskel på de enkelte ejerforeningers 

                    økonomi og dermed evne til egen financiering. Der er mulighed for optagelse af et 

                    mangeårigt realkreditforeningslån, udstykket på de enkelte ejerlejligheder. 

                    Renoveringsprojektet kræver enighed om udformning og farver mv., men skal ikke 

                    nødvendigvis foretages på samme tid. 

            6)    Er der mulighed for tilskud til energiprojekter som dette?    

                    Ja, og alle sådanne tilskudsordninger mv. vil blive undersøgt og ansøgt. 

             

             Lisbeth Pilegaard Nielsen, Palle Mortensen, Finn Møller Jensen og Jørn Larsen vil gerne 

             deltage i arbejdet med at undersøge muligheder for energirenovering og financiering i 

             tæt samarbejde med bestyrelsen. 

 

             g)    Nybyggeriet på Skejbyvej (VIA grunden). Fælles høringssvar indsendt med indsigel- 

                    ser. Endnu intet nyt herom. Bestyrelsen følger udviklingen. 

 

             h)    Formandens takkerunde med stor tak til alle dem, som hjælper til i det daglige. 

                    Særlig stor tak til Finn for hans store indsats og altid velvillighed. Tak til Gitte for 

                    hendes indsats i bestyrelsen og en stor tak til Torben, for hans store indsats gennem 

                    årene i bestyrelsen. Bestyrelsen havde indkøbt vingave til Torben og blomst til Gitte.  

 

 Bestyrelsens årsberetning blev godkendt. 

                                     

Add 3.        Årsregnskabet for 2016 blev gennemgået af kasserer Jørn Larsen. Der er overskud ift. 

                   budgettet og der var tilbagebetalinger på alle forbrugsposter, varme, vand og el. 

                   a)    Spørgsmål fra Frode Hoffgaard. Hvad er de matrielle anlægsaktiver? 

                          Skats vurdering af værdien af de 4 ud af vores 6 kælderrum, nemlig motionsrum, 

                          tørrerum, hyggerum og hobbyrum. Vaskerum og varmerum er ikke særskilt vurde- 

                          rede anlægsaktiver. 

                   b)    Hvad er ”Flyttegebyr til Techem” ift. det flyttegebyr, som indgår under indtægter?   

                          Flyttegebyr mv. til Techem er beløb, som Techem opkræver i forbindelse med aflæs- 

                          ninger ved fraflytninger i årets løb samt gebyr ved forgæves lejlighedsadgang ved 

                          annoncerede aflæsningsbesøg. Flyttegebyret til ejerforeningen, der indgår under 

                          indtægterne, er pålagte flyttegebyrer ved enhver fraflytning og bruges til dækning 

                          af udgifter til udbedring af skrammer, skader og slid på fællesområder.  

 

                   Årsregnskabet blev godkendt. 
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Add 4.        10-års drifts- og vedligeholdelsesplan blev gennemgået af Torben Mikkelsen. 

                   a)    Maling af træbeklædning på nordøst-facaden er rykket til 2018, fordi vi afventer 

                          afklaring af, hvornår en evt. facaderenovering kan finde sted. 

                   b)    Nyt tag, tagventilatorer og udsugninger i lejlighederne er sat til 2020, men inklu- 

                          deres formentlig i en evt. bygningsrenovering. 

                   c)    Dynamiske, forudindstillelige termostatventiler på alle radiatorer har været over- 

                          vejet, men det ser ud til, at vores dynamiske strengventiler til de opgange, der har 

                          haft varmeproblemer, kunne indreguleres og derved løse problemer med manglen- 

                          de varme yderst og øverst i bygningen. 

                   d)    Automatiske luftskruer er ventiler, der automatisk udlufter radiatorene (luft der op- 

                          hobes i de øverste lejligheder ved udskiftning/tømning af radiatorer i opgangene). 

                   e)    Udskiftning af faldstammer. Der er i planen afsat 1 mio. kr. i 2026. Bestyrelsen er 

                          af den opfattelse, at de eksisterende støbejernsfaldstammer kan holde i mange år 

                          endnu, bl.a. grundet fælles afløb fra toilet og køkken, hvor sidstnævnte tilfører røre- 

                          ne fedtstoffer, som er med til at ”imprægnere” rørene og forsinke tæringer. 

                   f)     Der er 2 faldstammer pr. opgang samt et afledningsrør til regnvand fra taget. 

                   g)    Oversvømmelsen i kælderen i 2012 skyldtes ikke faldstammerne, men opstigende 

                          vand fra kloakkerne. 

                   h)    Planens vedtagelse medfører en stigning i fællesudgifterne med hhv. kr. 18,00 og 

                          kr. 23,00 for hhv. 2-vær. og 3-vær. lejligheder. Den månedlige indbetaling til ejer- 

                          foreningen forbliver dog den samme, da ovenstående stigninger modregnes i for- 

                          brugsindbetalingerne til varme, vand og el.                      

  

                   10-års drifts- og vedligeholdelsesplanen blev godkendt. 

          

Add 5.        Indkomne forslag – der var 3 forslag fra beboerne. Disse forslag var følgende: 

                   

                   1)   Forslag fra Henryk Kazimierski om køb af håndvægte til motionsrummet.  

                          Der blev fremlagt et tilbud fra Abilica på 9 sæt håndvægte til ialt kr. 5.482,00 incl. 

                          godt 20% rabat. Der blev godkendt at bruge 3 - 4.000,- kr. samt frasalg af mange af 

                          de gamle håndvægte med løse skiver.                                    

                          

                          Forslag 1 blev godkendt indenfor de nævnte rammer.        

 

                   2)   Forslag og emner til drøftelse fra Vivi Rosleff og Finn Møller Jensen: 

                          

                         1)   Forslag om udvidelse af bestyrelsen med et eller flere medlemmer.  

                                Det er ikke nødvendigt med flere medlemmer i bestyrelsen, når der er nogle 

                                personer, vi kan trække på til arbejdet med renoveringsprojektet. 

          

                                Forslag 2 nr. 1 blev nedstemt.  

                                         

                         2)   Forslag om begrænsning af korttidsudlejning af lejligheder i Blok 5. 

                                Det blev vedtaget at indskrive en henstilling i husordenen om, at korttidsudlej- 

                                ning som f.eks. AirBnB og lign. ikke bør finde sted i lejlighederne i vores blok. 

         

                                Forslag 2 nr. 2 blev drøftet. Enighed om at indskrive henstilling i husordenen. 

                         

                         3)   Forslag om at hæve flyttegebyret fra de nuværende kr. 1.000,- pr. flytning. 

                                Særlig opgang 69 og 71 er mærkede af ud- og indflytninger, selvom de lige er 

                                blevet malet. Det er et problem med de meget korte udlejningsperioder, som 
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                                giver de mange ud- og indflytninger. Det nuværende flyttegebyr som er på  

                                kr. 1.000,00 anses for passende. For forslaget stemte 2, resten var imod. 

              

                                Forslag 2 nr. 3 blev nedstemt. Flyttegebyret er indtil videre  kr. 1.000,00 

 

                         4)   Forslag om at bestyrelsen opsiger kontrakten med YouSee kabel-TV. 

                                Loven om frit valg af TV-programpakker giver alle mulighed for at udmelde sig 

                                fra den kollektive aftale. YouSee har meddelt, at der ikke sker nogen prisæn- 

                                dring, hvis kun nogle få framelder sig aftalen. Bestyrelsen udsender en skrivel- 

                                se til samtlige ejere, som så kan meddele, om man ønsker at forlade den kol- 

                                lektive aftale om levering af grundpakken. Det er gebyrfrit at framelde sig, men 

                                det koster et betydeligt gebyr, hvis man igen ønsker at tilkoble sig aftalen.   

                           

                                Forslag 2 nr. 4 blev nedstemt. Den kollektive aftale med YouSee videreføres.  

                         5)   Forslag om montering af stophaner og vandmålere i alle lejligheder samt æn- 

                                dring af rørføring i lejligheder, som deler aflæsning med nabolejligheden. 

                                Stophaner i hver lejlighed skal hindre, at der skal lukkes i kælderen eller hos 

                                naboen ved VVS-arbejde. Fjernaflæste målere på vand og elektricitet kan gøre 

                                aflæsning nemmere. Der er bestilt fjernaflæste målere til alle radiatorer og de 

                                vil blive monteret af Techem den 28. og 29. august 2017. Jørn mente, at disse 

                                foreslåede tiltag ikke var omkostningseffektive, men Finn ville gerne indhente 

                                tilbud på disse arbejder.                                   

                           

                                Forslag 2 nr. 5 blev afgjort ved at Finn indhenter tilbud på økonomien i sit forslag 

                                                          og bestyrelsen arbejder videre med planer om fjernaflæsning af 

                                                          vand- og elmålere. 

                         6)   Debat om brug af vores P-plads, omfangsdræn samt dynamiske ventiler. 

                                Beboere og gæster til Blok 6 benytter ofte vores P-plads. Bestyrelsen henvender 

                                sig om problemet til bestyrelsen for Blok 6 via FU. Det står folk frit for at sætte 

                                sedler i forruden, så længe det er på egne vegne og ikke på bestyrelsens vegne.  

 

                                Omfangsdrænet skal tilses for evt. oprensning. Der er mere vådt i parken og på 

                                marken samt fugt på nogle kældervægge end tidligere. Årsagerne til fugt i tørre- 

                                rum og hævet klinkegulv i køkkenet i kælderen skal klarlægges. Bestyrelsen ta-    

                                ger fat om problemerne.  

 

                                Der var først talt om montering af dynamiske, forudindstillelige termostatventi- 

                                ler på alle radiatorer i vores boligblok, for at kunne fordele varmen effektivt ud 

                                i alle kroge af bygningen. Imidlertid viste en fornyet indstilling af de dynamiske 

                                strengventiler til hver opgang, at det øjensynligt var tilstrækkeligt, til at få for- 

                                delt varmen på tilfredsstillende vis. Forhåbentlig også når fjernvarmen i Aarhus 

                                sænker fremløbstemperaturerne, som det er planlagt.                          

                   3)   Forslag fra Palle Mortensen om forbud mod grillning på altaner og terrasser. 

                          Forslaget blev drøftet og der blev foretaget afstemning. Vi kan ikke vedtage forbud, 

                          da vi ingen sanktionsmidler har, til at håndhæve et forbud. 

                    

                          Forslag 3 blev drøftet og det bestemtes at ændre teksten i husordenen, så det hen- 

                                           stilles at brug af grill skal foregå i de grønne områder, for at undgå gener. 
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Add 6.        Fremlæggelse af budget for 2017 – budgettet blev gennemgået af Jørn Larsen. Ingen 

                   indvendinger.  

  

                   Budget for 2017 blev godkendt.                   

 

Add 7.        Valg af formand – vores formand Nina Hannestad er ikke på valg i år. 

 

Add 8.        Valg af bestyrelsesmedlemmer – Gitte Søndergaard og Jørn Larsen er på valg i år.  

 Gitte ønsker ikke genvalg men Jørn Larsen er villig til genvalg. Torben Mikkelsen er 

                   udtrådt af bestyrelsen efter salg af sine lejligheder og skal erstattes af et nyt medlem. 

                    

                   Kasper Olesen (71 st.tv.) blev valgt for de næste 2 år og Jørn Larsen blev genvalgt for 

 2 år. Nicolaj Elsted Rasmussen blev valgt for 1 år (for at holde balance i udskiftningen 

                   i bestyrelsen jf. vedtægternes § 8 stk. 2.)  

 

Add 9.        Valg af suppleanter for bestyrelsen – Annette Andersen og Tina Jakobsen er på valg. 

 Begge er villige til genvalg. 

 

 Annette Andersen (1. suppleant) og Tina Jakobsen (2. suppleant) blev begge genvalgt. 

                 

Add 10.      Valg af intern revisor og suppleant for revisor – Hans Røigaard og Palle Mortensen er 

 på valg. Begge er villige til genvalg. 

 

 Hans Røigaard genvalgtes til intern revisor og Palle Mortensen til suppleant for revisor. 

 

Add 11.      Eventuelt  

 Hvad sker der på græsarealet foran P-pladsen (cirkuspladsen)?  

                   Der udjævnes og sås græs, der hvor der er nedgravet el-kabler. 

                   Blok 4 sætter storskrald ned til vores sted ved trådburet og det roder og fylder op. Jørn 

                   har haft kontakt med bestyrelsen i blok 4 i forbindelse med det seneste grelle eksempel. 

                   Hvis man opdager, at andre udsætter skrald, både forkert emballeret og utidigt, må man 

                   gerne påtale dette. Blok 4 har deres eget område for enden af deres blok. Bestyrelsen 

                   tager problemet op med bestyrelsen for blok 4 ved førstkommende FU-møde. 

  

 

 

 

 Da der ikke var yderligere indlæg, takkede dirigenten for god ro og orden og der blev 

                   indbudt til at deltage i et lettere traktement samt hyggeligt samvær. 

                    

 

 

                   Bestyrelsesformand:                                                              Dirigent: 

              

                   Nina Glarborg Hannestad                                                      Torben Mikkelsen   

 


