
EJERFORENINGEN  KANTORPARKEN  67 - 77                                                 8240  RISSKOV 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Referat af generalforsamling 15.05.2018   Side 1 af 4                                 www.kantorparken-risskov.dk 

 
 

Referat af Ordinær Generalforsamling 15.05.2018 
 

Til stede 
31 personer i alt fordelt på 25 ejerlejligheder, heraf 28 ejere, 2 udlejere og 1 lejer med fuldmagt.   

I alt 25 stemmeberettigede som repræsenterer 520/984 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 2017 

                     4.         Fremlæggelse af 10-års drifts- og vedligeholdelsesplan 2018-2027 

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

                     6.         Fremlæggelse af budget for 2018 

                     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 
                   Formanden for bestyrelsen, Nina Hannestad bød velkommen til den årlige ordinære 

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

                    

Add 1.        Nicolaj Elsted Rasmussen blev foreslået og valgt til dirigent og Mette Køhlert blev 

                   foreslået og valgt til referent.                          

                   Nicolaj konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet, da indkaldelsen var  

                   udsendt den 12. april og således modtaget mindst 4 uger før afholdelse af den ord.  

                   generalforsamling i henhold til vedtægternes § 3 stk. 2, samt at øvrige bilag var ud- 

                   sendt midt i uge 18 og således mindst 1 uge før. Der var ingen indvendinger hertil. 

             Nicolaj erklærede derfor generalforsamlingen for gyldig og beslutningsdygtig og over- 

             lod 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 Nina fremhævede nogle punkter. 

             a)   Bestyrelsen udsender nu kun meddelelser mv. på email. De få ejere uden mail-adr. 

                    får tilsendt på anden vis. Dette sparer både tid og penge for foreningen.     

             b)   Grundet en skade er der lagt nyt gulv i køkkenet i kælderen. Kasper har lagt gulvet 

                    og Finn har efterfølgende monteret køkkenet og lavet el-installationerne. 

             c)   Der er blevet opsat rustfri stålplader i indgangspartierne, som én gang for alle dæk-  

                   ker for den vedvarende afskalning af malingen.  

             d)   Tak til alle de frivillige, som giver hænder med til den løbende vedligeholdelse mv.  

             e)   Fællesspisningen er en succes – og den fortsætter. Meld gerne ind til Mette Køhlert 

                   hvis du/I har lyst til at lave mad.  

             f)    Der er godt fremmøde ved arbejdslørdagene og vi får dermed lavet alle de arbejds- 

                    opgaver, som vejrliget tillader. 

             g)    I forbindelse med det planlagte byggeri på Skejbyvej, er der lavet en underskrifts- 

                    indsamling, som er sendt til Aarhus Kommune. Der er endnu ingen afgørelser vedr. 

                    disse byggeplaner. Bestyrelsen bliver ikke informeret mere end andre beboere. 
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                   Vi krydser alle fingre for, at det kommende byggeri kommer til at genere mindst  

                   muligt.            

            

 Bestyrelsens årsberetning blev godkendt. 

                                     

Add 3.        Årsregnskabet for 2017 blev gennemgået af kasserer Jørn Larsen. Der er overskud ift. 

                   det budgetterede og der var tilbagebetalinger på alle forbrugsposter. Da der i året ikke 

                   har været afholdt væsentlige renoveringer og fornyelser gav driften et stort overskud. 

                   Dette vil komme os alle tilgode, når nye renoveringer i fremtiden skal financiers. 

 

                   Årsregnskabet blev godkendt. 

 

Add 4.        10-års drifts- og vedligeholdelsesplan 2018-2027 blev gennemgået af Jørn Larsen.  

                    For dette år er der i planen afsat midler til den løbende vedligeholdelse. De 2 afsatte 

                    ydelser under fornyelse, hhv. køkkengulv og HPFI-relæ er blevet udført. Det afsatte be- 

                    løb til energimærkning udskydes til 2021, da der ved lovændring er indført en 10 års 

                    gyldighedsperiode på energimærkninger, i stedet for de nuværende 7 år. 

                    I 2019 er afsat midler til renovering af hobbyrum samt kr. 30.000 til evt. udbygning af 

                    varmeveksler. Efter at Finn havde justeret på ventiler til varmen, har der været bedre 

                    varmefordeling i hele boligblokken. Vedligeholdelse og maling af træbeklædning mod 

                    nordøst er endnu engang udskudt, da vi afventer resultatet af en evt. facaderenovering.  

                    Vi afventer også de renoveringsplaner, der p.t. arbejdes med og har derfor udskudt iso- 

                    lering og fornyelse af tag mv. til 2020. 

                    Vi fortsætter den beskedne hævning af fællesudgifterne som hidtil, da vi dermed fortsat 

                    øger vores opsparing til et kommende renoveringsprojekt. 

                    Vi har stadig afsat 1 mio. kr. til en evt. renovering af faldstammer i 2026, men forhåbent- 

                    lig kan faldstammerne holde meget længere med normale vedligeholdelser. 

                    Der er mange undersøgelser i gang i FU-regi angående renoveringsprojektet. Forhåbent- 

                    lig kan der fremlægges konkrete forslag til afstemning ved næste års generalforsamling. 

                    Bestyrelsen informerer, når der fremkommer nyt vedr. renoveringsprojektet. Elevatorlifte 

                    i trappeskakterne blev i første omgang nedstemt i vores blok. Evt. salg af en 4. sal oven- 

                    på bygningen undersøges stadig. Billeder fra en inspirationstur rundt i byens omegn, hvor 

                    vi så på facaderenoveringer, er lagt frem til gennemsyn på årets generalforsamling. Der 

                    skal undersøges, hvad ejerforeningen må ændre på bygningen uden godkendelse fra de 

                    andre blokke. I servitutterne for Kantorparken (den tinglyste deklaration fra 1973) står: 

                    ”Såvel række- og gårdhuse som blokbebyggelsen må til udvendig vedligeholdelse kun  

                    anvende farver, som er anvendt i forbindelse med ejendommens opførelse, med mindre  

                    fællesudvalget til administration af fællesarealer måtte meddele dispensation.” 

                    Naturligvis skal de kommunale byggemyndigheder altid godkende bygningsændringer.   

 

                   10-års drifts- og vedligeholdelsesplanen 2018-2027 blev godkendt. 

          

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

                   

                   1)   Forslag om opsætning af ladestander til el-biler (Alexander B. Wraa, 71, 3.tv.)  

                          Der blev vedtaget, at Alexander selv anskaffer en privatejet ladeboks, som opsættes 

                          på en stander ved P-pladsen ud for nr. 71.  Ejerforeningen sørger for installation af 

                          et strømudtag til standeren. Strømudtaget skal være fremtidssikret til flere el-biler. 

                          Ud over installationsomkostningerne på 15.000 kr. vil det ikke betyde yderligere ud- 

                          gifter for ejerforeningen. 

                        

                         Forslag 1 blev godkendt på ovenstående betingelser. 
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                   2)   Forslag om at opstille private frysere i kælderen (Frode Hoffgaard, 73, 2.tv.)  

                          I nogle af de kælderrum, hvor der er plads, skulle beboere kunne sætte en skabs- 

                          eller kummefryser, forsynet med hver sin privatanskaffede el-måler, til afregning 

                          af strømforbrug. Ejerforeningen skulle kun installere nødvendige stikkontakter.                          

 

     Forslag 2 blev nedstemt. 

  

                   

                   3)   3 spørgsmål til drøftelse og afklaring (Erni Josefsson, 69, 2.tv.)  

                          a)   Mange cykler på fortovet foran blokkens indgange. 

                                Problemet tages op på et FU-møde. Måske kan der skiltes bedre. Overalt i 

                                landet er det altså forbudt at cykle på fortov. Erni tager kontakt til børnehaven, 

                                for evt. ad den vej at påvirke forældrene med børnehavebørn. 

                          b)   Hvem har adgang til motionsrummet i kælderen?   

                                Der er ikke nogen nedskrevne regler herom, men det kræver en systemnøgle, at 

                                låse sig ind i rummet. Derfor må det antages, at det kun er beboerne med evt. 

                                gæster, der benytter rummets faciliteter. Misbrug må ikke finde sted. 

                          c)   Hvem vedligeholder legepladsen og legeredskaberne? 

                                FU har vedligeholdelsespligten og ansvaret for legepladsen.   

                        

                                                                 

Add 6.        Fremlæggelse af budget for 2018 – budgettet blev gennemgået af Jørn Larsen.  

                   Indtægterne er faldet, da der ikke sælges så meget vasketid som tidligere og fordi vi 

                   ikke får nogen forrentning af vores ret store formue. Hyggerum og køkken bliver også 

                   lejet mindre ud. Udgifterne stiger med kr. 12.000,-  idet FU har besluttet, at der indbe- 

                   tales kr. 1.000 pr. måned til en vej-vedligeholdelsesfond af blok 1-2-3-4 og 5. Der var 

                   ingen yderligere indvendinger.  

  

                   Budget for 2018 blev godkendt.                   

 

 

Add 7.        Valg af formand – vores formand Nina Glarborg Hannestad er villig til genvalg. 

 

 Nina Glarborg Hannestad blev genvalgt med akklamation for en ny 2-års periode.  

  

 

Add 8.        Valg af bestyrelsesmedlemmer – Mette Køhlert og Nicolaj E. Rasmussen er på valg. 

                   Begge er villige til genvalg. 

 

                   Mette Køhlert og Nicolaj Elsted Rasmussen blev genvalgt for en ny 2-års periode.    

 

 

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

                   Annette ønskede ikke genvalg og blev afløst af Lars Fuglsbjerg Laursen, mens der blev 

                   kampvalg mellem Tina og Alexander Bennekou Wraa. Tina trak sig frivilligt. 

 

                  Lars Fuglsbjerg Laursen blev valgt til 1. suppleant og Alexander Bennekou Wraa blev 

                  valgt til 2. suppleant. 

   

 



EJERFORENINGEN  KANTORPARKEN  67 - 77                                                 8240  RISSKOV 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Referat af generalforsamling 15.05.2018   Side 4 af 4                                 www.kantorparken-risskov.dk 

 

 

 

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

 på valg. Begge er villige til genvalg. Begge to blev genvalgt med stor applaus. 

 

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

 

 

Add 11.      Eventuelt  

                   FU-formand Flemming Johansen var blevet inviteret til at give en information om reno- 

                   veringsprojektet, men kom desværre ikke. Der arrangeres et informationsmøde senere. 

                    

                   Der står ofte affald for enden af blokken ved trådburet og garagen. Affald bør udsættes 

                   aftenen før afhentningsdagen, som er onsdag i ulige uger og det skal være korrekt em- 

                   balleret – ellers medtages det ikke. Stort affald skal i storskraldsrummet eller køres på 

                   lossepladsen.  

                   Følgende blev besluttet: 

   Der udsendes en skrivelse om storskrald pr. email. 

   Der opsættes et skilt om sortering og emballering på garagen. 

   Telefonnummer på genbrug opsættes på opslagstavle i opgangene. 

                                        En reol opsættes i affaldsrummet til f.eks. brugte bøger mv.   

  

  

 

 

 

 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                                             Nicolaj Elsted Rasmussen            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


