
Referat fra bestyrelsesmøde Kv 300-310

Onsdag d.10.1.2018 kl. 18.00 i festlokalet

Tilstede: Ketty, Mariann, Susanne, Mads, Per og Karsten. Jørgen kom kort forbi og viste nogle af de
ting han havde ordnet.

Dagsorden:

1. Instruktion i den nye printer i varmerummet v. Karsten

Fremvist

2. Ny nøgle /ny hængelås til vores pulterrum m. ekstra nøgler 

Mads er har skaffet hængelås,  Susanne har fået lavet et par ekstra nøgler og står for udskiftningen 
og overleveringen til rengøringsfolkene

3. Godkendelse af ref fra sidste møde

Godkendt

4. Varmtvandsforsyningen til spec  Kv 300.

Tilsyneladende er problemet løst i forb.m. at der blev skiftet en returventil lige før jul. Der kom 
revideret tilbud fra Gustavsen på kr 104.000, som umiddelbart slet ikke kan sammenlignes med 
tilbuddet fra Lindpro- kort info herom.

Vi skal have aftalt service på varmeveksleren – den kalker nemlig til og der er nu anbefalet enten 
årlig eller 5-årlig service…. Eller…?

I forbindelse med at 302 st tv havde problemer med det varme vand, har der været en Lindpro 
mand ud. Han regnede ud hvad årsagen ti problemet var, en returventil og dette løst alle de 
problemer der har været med det varme vand. 

Dette gør at vi ikke længere har brug for at få skiftet nogle varmvandsstrenge. Men det kan siges 
om de tilbud vi har modtaget, at på trods af ihærdige forsøg på at få samligenlige tilbud, er der 
fortsat stor meget stor forskel på de forskellige tilbud der er modtaget, næsten en faktor tre.

Bestyrelsen har besluttet et service interval på 2-år.

5. Skift af ventilator over 302-304 og evt. styring heraf, så ventilatorerne ikke kører lige kraftigt hele
tiden. BP elektrik er på opgaven, men der skal vælges fremtidig service….

Det er den sidste af de originale ventilatorer der skal skiftes. Da der var en ude fra BP electric, fandt
han også årsagen til problemet med at lyssensoren, der styrer udendørslyset på bygningen, og 
ordnede det med det samme.



Grunden til at der skal findes en ny leverandør, er at BP elektrik er flyttet fra Aarhus til Grenå, så de 
er nød til at kører et stykke.

Den nye ventilator er bestilt og på vej, den skulle komme den 11/1. De skifter også de små røde 
glødepærer, der er sprunget i en del kontakter i kælderen.

Der vil også blive spurgt ind til muligheder for at skrue ned for udsugningen, så det ikke er så 
kraftigt.

6. Installation af lysføler eller anden styring af udendørslyset

Dette er ordnet af manden fra BP elektik

7. Fugtskaden hos Per- Der skulle være kommet tilbud fra mureren, som Per bedes have med 
sammen med evt. anden info 

Det var ikke Per der havde fået tilbudet, men Mariann. Mureren har ikke kunne se nogen skade, 
men ved ikke om der er en skade han ikke kan se, eller om det skyldes en kuldebro. Han kunne lave 
en termografiskundersøgelse hvis vi gerne ville have det og ellers skulle der undersøges nærmere 
via stillads.  

Per har skruet ned for varmen i soveværelset, og nu er det ikke længere helt så slemt. 

Der bliver købt en fugt/temp måler til at  måle i lokalet.  Karsten vil stå for køb af dette.  

8. Inf om hvor langt planerne er i FU med facaderenoveringer og nu også elevatorer  OBS på den 
nye lokalplan for Skejbyvej, hvor der er høring 24.1.til 21.3.2018!!

Der er arrangeret at et udvalg besøger Rockwool panel, for at se hvilke muligheder de kan tilbyde. 
Der vil også blive et besøg ved kommunen, hvor et udvalg vil argumentere hvorfor vi mener vi bør 
få tilskud. Intet er vedtaget, alt er stadig en undersøgelser af støtte/marked/løsningsform.

Der er nu forslag om 6-etager i den nye lokalplanen for Skejbyvej, der er offentlig høring om dette 
den 24.1.til 21.3.2018, hvor folk på egenhånd kan tage kontakt.

Et FU udvalg undersøger også  hvad elevatorer ville koste. Det har været rygter om at dette har 
været vedtaget, det er det ikke.  Dette er kun en undersøgelse. Hvis det kom til at der skulle tages 
en beslutning, ville det blive gjort på en generalforsamling.

9. Revision af opslagene i opgangene med rapportering af problemer/opgaver, som af overskuelige 
grunde skal tilgå bestyrelsen/formanden skriftligt.

Karsten har ikke fået set på dette endnu. 

10. Hvordan kan vi styre info, så de ikke bliver til rygtedannelser. Mari-Ann har måske ideer fra de 
andre blokke.

Hvis Karsten får info om adgang til Kantorparkens hjemmeside, kan han godt lægge referater og det
opslag der bliver lavet til opgangene op.



11. Næste møder – forslag om månedlige møder, så der ikke når at komme så mange punkter.

Det er besluttet at holde det ca. den 2. onsdag i hver lige måned, næste møde bliver dog den 7/2-
2018.

På dette møde vil dato for arbejdsdag og generalforsamling blive vedtaget.

12. Skal vi have arbejdsdag i foråret?

Der er forslag om at holde en ekstra arbejdsdag i foråret, samt forslag om at hvis man blot kommer 
til en arbejdsdag om året, vil det være i orden. Der vil blive holdt en ekstra arbejdsdag, men det 
andet punkt er der ikke taget beslutning om. 

13. Evt.

Hvis salg af vaskekort falder på en mandag, bliver det flyttet til den først kommende normale 
hverdag, typisk tirsdag. 
Ellers falder det altid på den første mandag i måneden, så næste gang bliver den 5/2.

Der bør hænges sedler op hvor folk kan skrive ting på til arbejdsdagen.

Vh.

Bestyrelsen


