
Referat fra bestyrelsesmøde Kantorvænget 300-310

Onsdag   11.10.2017 kl. 18.30 hos Mari-Ann 306,1.th.

1. Godkendelse af ref. fra sidste møde 

Godkendt

2. Opfølgning fra arbejdsdag.

1. Hvad gik godt

Godt fremmøde og passende mængde arbejde

2. Hvad mangler der- hængepartier til næste gang

◦ Maling af kælderdøre

◦ Maling af toilet i vaskerum en sidste gang

◦ Skumgulv i træningsrum

◦ Ret fliser i overgangen ved affaldsøen

◦ En måned før næste arbejdsdag, meld at alt I affaldsrum bliver smidt ud på dagen.

◦ Er der transportabel kogeplade i fællesrummet? Mari-Ann tjekker.

◦ Meld til firma der rengør kælderen, at støvsugeren der står i kælderrummet vil blive 
flyttet til hobbyrum. Skal gøres inden den kan flyttes. 

◦ Jørgen fjerner afløb der stikker op fra gulvet i vaskerum med vinkelsliber.

3. Tilbud om etablering af rosenbed v. parkeringspladsen

Der er modtaget tilbud på fjernelse af 27 løbende meter buske, samt bortkørsel, levering og 
udlægning af god muld. 10.500 plus moms

Levering og plantning af nye roser 5.400 plus moms

Samlet ca. 20.000 inkl. moms

Dette finder bestyrelsen for dyrt, så bestyrelsen vil selv forsøge, dog kun en busk til at starte 
med, lørdag den 11/11 kl. 09. Vil kræve indkøb af lidt udstyr. Måske rødder fjernes med en 
“skovtrold”. 

Biler vil ikke kunne parkere foran busken op til dagen.

3. Kuplerne er skiftet



Phønix  har været her og ha skiftet kuplerne. De har haft lidt problemer med at få monteret 
“brandfjedre”, men det er ikke noget der kommer til at koste os ekstra. Faldsikring er også blev 
monteret. Måske skal træet på indersiden males på en arbejdsdag .

4. Dørene bliver skiftet uge 42/43

Firmaet siger at det ikke skulle blive et problem, at der bliver skiftet vandrør samme uge.

5. Varmerørene bliver skiftet uge 43

1. Besked til beboerne

Der bliver lukket for det varme vand fra kl. 7.30 til 16 i denne uge, dog er der en chance for 
at det ikke bliver nødvendigt alle dage.

Cykelrummet ved 306 skal tømmes senest søndag, da der løber varmerør i loftet. Ting fra 
cykelrummet må i denne uge stilles i hobbyrummet.

Under og efter arbejdet kan der komme problemer med beskidt varmt vand. Efterfølgende 
skal filtre måske renses, hvis dette ikke er nok skal folk måske skifte pakninger i deres 
blandingsbatteri.

Karsten hænger en seddel op med informationer

2. Udlevering af nøgler mm

Vi håber at Ketty vil have mulighed for at udlevere nøgler.

Gustavsen har en nøgle til varmerummet, som vi måske skal have hjem. Sidst der blev ringet 
til Lindpro døgnservice gik det hurtigt, under en time, måske skal de have en nøgle i stedet.

6. Nyt fra FU

1. Hvad sker der –ref fra Mari-Ann

Sidste møde var da der var havevandring, så der vil først være nyt på næste møde.

2. Foreligger der plan om kommende mødedatoer?

Den 23. oktober kl. 9.30, ud for nr. 22 er der et åbent møde hvor alle er velkommen. Der skal snakkes om 
mulighederne for at få installeret elevatorer i opgangene. Firmaet Botved vil fortælle om elevatorlift, en 
mindre form for elevator, da der ikke er plads til normale. Disse vil kun kunne løfte 3 personer og ikke store 
møbler, samt medføre at det bliver besværligt at få store møbler op via trappen.

Næste møde i facadegruppen, som Mari-Ann er en del af, er den 25. oktober kl. 19. Der er meget arbejde I 
gang I Aarhus med renovation af facader, så der bør tages kontakt til andre foreninger, så der kan 
indhentes nogle erfaringer. 

Note: Grundejernes investeringsfond kan støtte denne slags renoveringer.



7. Fælles arkiv og adgang til Jakobs papirer.

Kasten ser på dette som den nye sekretær. 

8. Skralde/affaldssortering- skal vi ”ordne” noget?

De skal først sættes på før vi kan tage stilling til noget. Der ses også på dette den 11/11.

9. Salg af vaskekort

Mari-Ann har meldt sig til at tage sig af dette hele vinteren. Dette bliver fra varmerummet.

10. Næste møde

Bliver også den 11/11 i løbet af dagen, kombineret med en frokost pause fra arbejdet.

11. Evt.

 Mandag den 4 . dec. kl. 18 vil der være julehygge i forbindelse med salg af vaskekort. Opslag 
skrives af Karsten

 Nøgle til varmerummet til Jørgen og Karsten.

 Bestyrelsen køber en sort/hvid laser printer til ca. 500-1000 kr. Karsten står for dette.

 Jørgen sørger for strøm i varmerum en dag, så printeren kan komme derned og stå.

 Forslag om at hæve beløbet for ikke at deltage i arbejdsdagen fra 250 kr. til 500 kr., da 250 kr. 
ikke er meget mod ca. 5 timers arbejde.  


