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Husorden for Kantorvænget 300-310 Risskov 
 
 

1. Fællesadministration 
Kantorvænget 300-310 udgør blok 6 af bebyggelsen Kantorparken. Denne 
bebyggelse består af 6 blokke, der alle er opdelt i ejerlejligheder, samt 25 
gårdhavehuse, der ligeledes er ejerboliger. (Her i husordenen betegner ordet 
"Kantorparken" derfor ikke bare vejen af samme navn, men hele bebyggelsen 
inkl. blok 6.) 
 
I hver blok er der oprettet en ejerforening. 1 repræsentant fra hver af de 6 
ejerforeninger samt 1 repræsentant fra Grundejerforeningen Kantorparkens 
Gårdhavehuse udgør tilsammen Fællesudvalget for Kantorparken Risskov 
(herefter kaldet "FU"). Repræsentanter til FU vælges blandt bestyrelses-
medlemmerne i de enkelte ejerforeninger. FU’s forretningsorden, referater af 
FU-møder, servitutter over Kantorparken og anden information findes på 
www.kantorparken-risskov.dk  
 
 
FU’s opgaver 
FU forestår administrationen af fællesområderne, bl.a. vedligeholdelse af veje 
og grønne områder samt renholdelse af veje og fortove, herunder snerydning. 
 
 

2. Ejerforeningen Kantorvænget 300-310 
Ejerne af de enkelte ejerlejligheder i Kantorvænget 300-310 ejer i fællesskab 
grunden og andre fællesindretninger, f.eks. trappegange, tag, ydervægge, 
kældre med de heri værende tekniske installationer, samt fortovet foran 
blokken. Til varetagelse af disse fællesanliggender er der oprettet 
Ejerforeningen Kantorvænget 300-310. 
Denne forening, som samtlige ejere af ejerlejligheder i Kantorvænget 300-310 
har pligt til at være medlem af, er alene et administrationsfællesskab, idet den 
administrerer fælles anliggender som fuldmægtig for de enkelte ejere. 
Ejerforeningens forhold er reguleret i den normalvedtægt for ejerforeninger, 
der er bekendtgjort af Erhvervs- og Byggestyrelsen den 14. december 2004 – 
med de lokale ændringer, der blev vedtaget på ekstraordinære 
generalforsamlinger i ejerforeningen den 3. december 2005 og den 30. maj 
2018 og tinglyst ved Retten i Århus den 9. juli 2018. En sammenskrevet 
udgave af normalvedtægten og de lokale ændringer (med titlen "Vedtægter 
for Ejerforeningen Kantorvænget 300-310, 8240 Risskov") kan rekvireres via 
bestyrelsen. 
 
 
 
 

http://www.kantorparken-risskov.dk/�


Husorden af 8. maj 2019 Ejerforeningen Kantorvænget 300-310 

Side 2 af 6 

Bestyrelsen 
Til at administrere de fælles anliggender skal der være en bestyrelse, som 
varetager den daglige drift. Bestyrelsens medlemmer vælges på den årlige 
generalforsamling, som er ejerforeningens øverste myndighed. 
Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af maj 
måned. Der skal indkaldes til den ordinære generalforsamling med mindst 4 
ugers og højst 8 ugers varsel. Årsregnskab og budget udsendes sammen 
med indkaldelsen eller senest 1 uge før generalforsamlingen. 
Emner, der af beboere eller bestyrelse ønskes behandlet på den ordinære 
generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før general-
forsamlingen og sendes ud senest 1 uge før generalforsamlingen. 
 
Økonomi 
Til driften indbetaler hver ejer et månedligt beløb, som fortrinsvis indbetales 
via PBS. Dette dækker udgifter til FU, maskiner, reparationer, fornyelser m.m. 
Beløbets størrelse fastsættes af bestyrelsen og godkendes af generalforsam-
lingen. Såfremt indbetalingen misligholdes, overgår sagen til inkasso. 
 
Flytning 
Ved tilflytning bliver nye beboere orienteret om husorden, betalingsforhold 
m.m., ligesom bestyrelsen sørger for opsætning af navneskilte på døre, 
brevkasser og oversigtstavler i opgangene. Ved ejerskifte eller fremleje skal 
man oplyse bestyrelsen eller den til enhver tid værende 
ejendomsadministrator om den nye adresse samt om navnet på den nye 
beboer. Der skal også, af hensyn til vand-, varme- og elregnskabet, gives 
meddelelse om, hvilken dato Techem (tlf. 87 44 77 00 eller www.techem.dk) 
har aflæst målerne. 
 
 

3. Vedligeholdelse 
 
Facader 
For Kantorparken er der tinglyst en deklaration om, at facaderne ikke må 
ændres uden kommunens og FU's godkendelse. FU har herefter vedtaget, at 
de udvendige facader samt træværket omkring vinduerne ikke må ændres. 
Eternit/betonpladerne inden i altanen/terrassen må males hvide. 
(Se desuden punktet "Altaner" under "7. Andet" her i husordenen.) 
 
Sydfacadens vinduer samt stuelejlighedernes plankeværker skal de enkelte 
ejere selv male og vedligeholde. Maling til brug på det sorte træværk på 
altanerne og plankeværkerne står til fri afbenyttelse i hobbyrummet. Det 
anbefales, at man ikke fjerner de store dåser med maling fra hobbyrummet, 
men nøjes med at hente til eget forbrug, sådan at alle hele tiden har adgang 
til malingen. Nordfacaden vedligeholdes af ejerforeningen. Betonskader på 
ydervægge og altaner anmeldes til ejerforeningen, som har ansvaret for at 
vedligeholde disse. 
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Taget 
Taget vedligeholdes af ejerforeningen. 
 
Fortovet 
Fortovet foran blokken vedligeholdes af ejerforeningen, ligesom 
vedligeholdelse af parkeringspladsen er ejerforeningens ansvar. Alle de 
øvrige områder vedligeholdes af FU. 
 
Trapper, indgangspartier og kælder 
Rengøringen foretages af et rengøringsfirma. Indgangspartier og 
trappeopgange skal friholdes for henstillede ting. 
 
Aflæsning af el, vand og varme 
Aflæsning finder sted én gang om året efter nærmere opslag, hvor Techem 
(tlf. 87 44 77 00 eller www.techem.dk) kommer ud og aflæser målerne. 
 
Forbrugsregnskab 
Regnskabet opgøres hvert år efter aflæsningen.  
Vand, varme og el forbrugt i lejlighederne fordeles efter de opsatte målere. 
Vand, varme og el forbrugt i kælder, på trapper og lign. betales efter 
fordelingstal. Disse fordelingstal er: 23 for 3-værelses-lejligheder og 18 for 2-
værelses-lejligheder. 
 
Forsikringer 
Der er tegnet bygningsforsikring med følgende dækning: Brand, 
bygningskasko, svamp og insekt, rør, bestyrelsesansvar. 
Såfremt hverken foreningen eller beboer/ejer eller andre (f.eks. håndværkere) 
kan gøres ansvarlig (begrebet: hændeligt uheld) for en skade, betaler 
skadelidte selv kr. 1.500 af en eventuel selvrisiko. Resten betaler 
ejerforeningen. Dette gælder også, hvis skaden er sket i beboerens egen 
lejlighed (eksempelvis: udsivning af vand). 
Ved alle skader skal man med det samme henvende sig til bestyrelsen, som 
så er med til udfærdige skadesanmeldelser. 
 

4. Vaskeri 
Vaskeriet er et pengeløst betalingsvaskeri, der kan benyttes af alle beboere i 
blokken. Mellem kl. 8.00 og 20.00 kan der reserveres tid til brug af 
vaskemaskine nr. 1 og 2 samt tørretumbleren (1 time forskudt ift. 
vaskemaskinerne). Reservationen foretages med en lås markeret med 
lejlighedsnummer. Der må kun være én lås pr. lejlighed.                                         
                                                                              
Af hensyn til beboerne over vaskeriet er første vasketid om søndagen kl. 9.00, 
og al brug af maskiner skal ophøre senest kl. 21.00. 
 
Vaskekort kan købes den første mandag i hver måned (eller den 
næstfølgende hverdag, hvis den pågældende dag er en helligdag). Se opslag 
i opgangene. Salget finder sted fra festlokalet eller fyrrummet i kælderen. 
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Bestyrelsen foranlediger reparationer m.m. af diverse maskiner. Læg gerne 
en seddel på den maskine, der ikke fungerer, og giv samtidig besked til den i 
bestyrelsen, der tager sig af vaskeriet. 
 
Vaskeriet renholdes på ejerforeningens regning, men man skal selv rydde op 
efter sig. 
 
 

5. Festlokale 
Ejerforeningen har skøde på 4 kælderrum ud over vaskeriet. 
 
Festlokalet i kælderen kan benyttes af alle. Ved afholdelse af private fester 
skal der reserveres tid. Se opslag på døren med hensyn til regler for brug af 
festlokale m.m. Det indskærpes, at støj/musik skal afsluttes senest kl. 23.00 
af hensyn til de beboere, der bor over festlokalet. Man skal selv gøre rent 
efter sig. 
 
 

6. Andre rum 
 
Hobbyrum 
Kan benyttes af alle beboere til malerarbejde samt andet håndværksmæssigt 
arbejde. 
Støjende redskaber må ikke bruges før kl. 8.00 om morgenen og efter kl. 
20.00 om aftenen, jf. afsnittet "Støj" under "7. Andet" nedenfor. Når man 
forlader rummet, skal der af hensyn til de andre brugere være ryddet op, og 
affaldsspanden skal være tømt. 
 
Opbevaringsrum 
Opbevaringsrummet er til midlertidig opbevaring af store genstande. Der må 
maksimalt gå 1 år, fra genstandene henstilles i opbevaringsrummet, til de 
fjernes igen. Ting, man ønsker at have stående, skal være mærket med den 
dato (inkl. årstal), de er anbragt i rummet på, samt navn og adresse på ejeren, 
og en liste over de henstillede effekter skal samtidig afleveres til formanden 
for bestyrelsen. 
Genstande, der ikke er forsynet med navn og adresse, fjernes uden varsel. 
 
Bordtennisrum 
Bordtennisbordet kan frit benyttes af blokkens beboere. 
 
Cykelkælder 
Motoriserede køretøjer som f.eks. knallerter, scootere og motorcykler må ikke 
anbringes i kælderen, men skal placeres på parkeringspladsen. Cykler må 
ikke henstilles i indgangspartierne. 
 
Affaldshåndtering 
Alt affald sorteres efter de forskrifter, der er slået op i opgangene. 
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7. Andet 
 
Altaner 
Altanerne må ikke lukkes med glas el.lign. Altankasser skal af hensyn til 
nedstyrtningsfaren placeres indvendigt på altanerne. Vasketøj må ikke 
anbringes højere end altanens gelænderhøjde, og det henstilles, at man ikke 
hænger ting ud over gelænderet. 
 
Emhætter, tørretumblere, vaskemaskiner m.m. 
Etablering af udluftning fra emhætte er kun tilladt som kulfilter eller til fri luft 
med diskret sort (gældende fra 8. maj 2019) gitter mod nordsiden (i partiet ved 
siden af køkkenvinduet). Det er absolut forbudt og forbundet med brandfare at 
koble emhætte til den eksisterende ventilation i ejendommen. Heller ikke 
tørretumblere i lejlighederne må tilsluttes ventilationsskakten. Se desuden 
afsnittet "Støj" nedenfor vedr. tidsgrænser for brug af støjende hårde 
hvidevarer. 
 
Hunde 
Hunde skal if. hundeloven føres i snor eller være under ejerens fulde kontrol. 
Hunde må ikke anbringes i snor uden for haverne. Fællesarealerne må ikke 
bruges som hundetoilet. Den grønne trekant neden for blok 3 kan bruges som 
hundetoilet. 
 
Fodring af dyr 
Fuglefoder skal være ophængt, så det er utilgængeligt for rotter og duer. 
 
Støj 
Støjende redskaber må ikke bruges før kl. 8.00 om morgenen og efter kl. 
20.00 om aftenen. Det henstilles også til beboerne ikke at bruge støjende 
hårde hvidevarer som vaskemaskiner og tørretumblere før kl. 7.00 om 
morgenen og efter kl. 22.00 om aftenen. I det hele taget opfordres beboerne 
til at undgå unødig støjen, eksempelvis ved at lukke vinduer og døre, når der 
holdes fest i lejlighederne, og ved at holde lydstyrken på musikanlæg, radio, 
tv og anden elektronik på et behersket niveau. 
 
 
Kabel-tv/bredbånd 
Blokken har en foreningsaftale med både YouSee og Waoo/Fibia. 
Det er frivilligt, om man vil tilsluttes en af dem. Man kontakter selv den valgte 
leverandør for at få priser og betingelser, og afregner direkte med dem. 
 
Paraboler 
Med henvisning til, at der for Kantorparken er tinglyst en deklaration om, at 
facaderne ikke må ændres uden kommunens og FU's godkendelse, kan 
opsætning af egne antenner, herunder paraboler, kun ske, såfremt disse 
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holdes inden for altanen/terrassen, således at de ikke er synlige for de øvrige 
beboere. 
 
 

8. P-plads 
Vi har som udgangspunkt valgt at følge § 6, stk. 1, i Aarhus Kommunes 
bekendtgørelse om parkering. Ifølge bekendtgørelsen må påhængsredskaber 
(herunder campingvogne), traktorer, motorredskaber, frakoblede påhængs- 
og sættevogne samt havarerede eller ubrugbare køretøjer ikke parkeres på 
vej (dvs. vej, gade eller plads, herunder parkeringsplads) i mere end 12 timer. 
De nævnte køretøjer samt andre store køretøjer som f.eks. store varebiler, 
busser og lastbiler skal parkeres vest for affaldsøen – dog undtagen 
køretøjer, der bruges til flyttegods under ind- og udflytning i blokken. 
 
 

9. Misligholdelse af forpligtelser 
Ifølge § 8 i ejerlejlighedsloven gælder det, at "Hvis en ejer gør sig skyldig i 
grov eller oftere gentagen misligholdelse af sine forpligtelser over for 
ejerforeningen eller et af dennes medlemmer, kan ejerforeningen pålægge 
ham at fraflytte lejligheden med passende varsel." 
 
 

10. Ikrafttræden 
Denne husorden er oprindelig vedtaget på den ordinære generalforsamling i 
Ejerforeningen Kantorvænget 300-310 den 27. april 1992 og er tidligere 
revideret i februar 1996, april 1999, maj 2002, marts 2004, april 2010, april 
2011, april 2012 og maj 2018. Nærværende udgave består af udgaven fra maj 
2018 med tilføjelse af de ændringer, der er vedtaget på den ordinære 
generalforsamling den 8. maj 2019. Den erstatter alle tidligere udgaver af 
husordenen og træder i kraft fra vedtagelsesdatoen. 
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