
Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Kantorvænget 300-310, 

8240 Risskov 

Onsdag d. 8. maj, 2019 

Til stede var 13 deltagere: 12 fra 11 lejligheder i blok 6 og kasserer Jørn Larsen fra blok 5. 

 

Referat 

Ad 1:  

Bent Bondo valgt som dirigent 

Liselotte Edler valgt som referent. 

Ad 2:  

 De ændringer i forhold til normalvedtægten for ejerforeningen, der blev vedtaget på sidste 
ekstraordinære generalforsamling, er blevet tinglyst. 

 Der er kommet nyt regnskabssystem. 
 Altaner er blevet repareret. 
 Ny rist i varmerum og reparation af slisker. 
 Indgangsdøre i 304 og 306 fungerer stadig ikke optimalt. (Det er stadig ikke muligt at få 

Jakob Tømrer til at gøre mere ved det.) Benny tager hånd om døren i 310, som lukker for 
stramt. 

 Utætheder i tagpap ved 306 er repareret. 
 Rengøring af vaskeri er overtaget af Højbjerg Service. 

Vaskemaskine 3 fungerer ikke mere. Vi nøjes med 2 maskiner. 

 Efter udgangen af 2019 serviceres vaskekortsystemet ikke længere. Vi skal have 
implementeret et nyt system. 

 Arbejdsdag afholdt. 
 

Årsberetning godkendt med akklamation. 

Ad 3: 

          Jørn Larsen gennemgik regnskabet. 

 

          Regnskab godkendt med akklamation. 

Ad 4:  

          Ketty gennemgik vedligeholdelsesplanen: 



           

          Bygningsdelen: 

          700.000 kr. er afsat til nyt tag i 2020. 

          På et tidspunkt i fremtiden vil støbejernsfaldstammer skulle skiftes eller strømpefores. Pris  

          kendes ikke. Der kalkuleres med 750.000 i budgettet. 

          Nye fliser på fortov: 

          Der skal nye fliser på fortovet. Men vi venter til efter den undersøgelse, som Niras skal  

          foretage af bygningen, er udført. (Delelement 1) Vi ønsker hermed at forebygge, at ny  

          flisebelægning tager skade. 

          Dato for undersøgelse kendes endnu ikke. 

          Budgetmæssigt: Der er afsat penge til formålet. 

 

          Vedligeholdelsesplanen godkendt. 

Ad 5.  

 Husorden – faktuelle rettelser. 

          Der foretages småjusteringer / konsekvensrettelser i husordenen som specificeret i  

          mødebilag udsendt til medlemmerne pr. e-mail 28. april (PDF-filen ”Husorden_faktuelle 

          rettelser til godkendelse”). 

 

          Godkendt 

 

 Forslag 1: Fremtidige riste til udluftning fra emhætte skal være sorte. 
 

          Vedtaget 

 

 Forslag 2: Der tilføjes i husordenen en henvisning til, at FU´s forretningsorden, 
referater samt servitutter over Kantorparken m.m. findes på hjemmesiden: 
www.kantorparken-risskov.dk 
 



          Vedtaget 

 

 Forslag 3: Falck-abonnement opsiges for at undgå dobbeltdækning, da vores 
forsikring også dækker skadesbegrænsning ved forsikringsskader.  
Recover Nordic er forsikringsselskabets redningstjeneste. 
 

          Vedtaget 

 

Ad 6: 

          Ketty gennemgik budgettet. 

           

          Budgettet godkendt. 

 

Ad 7: 

          Punktet udgik, da vi er i et ulige år. 

Ad 8:  

          Genvalg af Mari-Ann Skræm og Inge Mogensen. 

Ad 9: 

          Genvalg af Bent Bondo og Liselotte Edler. 

Ad 10: 

          Vi fortsætter med Revisorhuset. 

Ad 11: 

          Mari-Ann orienterer om FU-arbejdet. 

          Der iværksattes en undersøgelse af bygningens stand. Da denne må anses for fornuftig og 

          velbegrundet har bestyrelsen besluttet at sige ja til den. Omkostning pr. blok: ca. 30.000 kr.   

          Denne undersøgelse er 1. delelement i Niras-planen, og ud fra resultatet af denne 

          undersøgelse skal der tages stilling til, hvad der evt. videre skal foretages. 

          To blokke (blok 1 + 3) skal i nærmeste fremtid stemme om, hvorvidt de ønsker elevator.   

      





INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I Ejerforeningen Kantorvænget 300-310, 8240 Risskov. 

Onsdag d. 8.maj 2019 kl. 19.00 

Generalforsamlingen afholdes  i  festlokalet  i  kælderen mellem  opgang  302 og 304. 

 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens årsberetning  
3. Godkendelse af regnskab 
4. Vedligeholdelsesplan for blokken til godkendelse 
5. Forslag  
6. Godkendelse af budget 
7. Valg af formand for bestyrelsen i lige år 
8. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen:  

-Mari-Ann Skræm er på valg (modtager  genvalg) 
-Inge Mogensen er på valg  (modtager genvalg) 

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen: 
Valg af to suppleanter (vælges for et år ad gangen) 

10. Valg af revisor 
11. Orientering om FU –arbejdet (Fællesudvalget for blok 1-6) 

- herunder info  om FU-projektet med renovering og isolering af facader og gavle. 
- fremlæggelse af tilbud fra Niras vedr. indledende undersøgelse af ovenstående. 

12. Eventuelt 

Vedlagt regnskab for 2018. Budget, vedligeholdelsesplan og forslag til generalforsamlingen  følger senere. 

OBS! 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsesformanden Ketty Hansen i hænde senest onsdag d. 
17.4.2019 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 



Forslag til generalforsamlingen i Ejerforeningen Kantorvænget 300-310  8. maj 2019 
 
 
I afsnittet om emhætter under punkt 7 tilføjes, at gitteret skal være sort, gældende ved etablering 
eller udskiftning efter 8. maj 2019. 
 
 
Afsnittet lyder herefter: 
 
 
 
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 
 
 
 
bestyrelsen 





Forslag til generalforsamlingen i Ejerforeningen Kantorvænget 300-310  8. maj 2019 
 
 
Vi foreslår, at Falck-abonnementet opsiges, og fjernes fra husorden. 
 
 
Abonnementet koster p.t. ca. 5.000 kr. årligt. 
 
Det er i overvejende grad en dobbeltdækning, da vores forsikring også dækker 
skadesbegrænsning i alle forsikringsskader. 
 
I de ganske få tilfælde, hvor forsikringen muligvis ikke dækker, kan man betale efter regning. 
 
Man kan med fordel tilkalde ”Recover Nordic” på forsikringens tlf.nr., så får vi ingen regning, hvis 
det er en forsikringsskade. 
 
Man kan naturligvis også tilkalde Falck, hvis man er stensikker på, at det ikke er en forsikringssag. 
 
 
 
 
Benny Veje Nielsen, 304 
Ketty Hansen, 304 
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