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Referat 

 

1. Valg af dirigent og referent:  

 Bestyrelsen foreslår Bent Bondo som dirigent – dette accepteres uden indvendinger. Jesper 
Bak vælges som referent. 

 Generalforsamlingen konstateres rettidigt indkaldt og derfor beslutningsdygtig. 

 

2. Bestyrelsens beretning v. Susanne Rames: 

 Utætte varmtvandsrør udskiftet. 

 Kældergulv epoxybelagt 

 Dårlig varmeforsyning 
o Cirkulationspumpe skiftet – ingen effekt. 
o Returventil udskiftet. Da dette afhjælper problemerne skrinlægges tilbud om rørskift. 

 Indgangsdøre udskiftede. Der mangler stadig justering af dørpumper, da disse stadig volder 
problemer. 

 Der er plantet rosenbuske ved parkeringspladsen. Arbejdet er udført af bestyrelsen, hvilket 
har sparet foreningen for ca. 20.000 kr. 

 Tagrenovering udsat, kupler udskiftet. 

 Kupler sprunget op i hhv. opgang 310 og siden 308. Alle kupler efterset og brandsikring 
opdateret af Phønix tag uden ekstra beregning. 

 Bestyrelsen har indhentet tilbud på tagrenovering inkl. isolering – Benny Nielsen protesterer 
over bestyrelsens egenhændige ageren herom. 

 FU indhenter fælles tilbud på isolering af vægge og tag. 

 Der er afviklet to arbejdsdage hen over året. 

 Og endeligt en tak til bestyrelsesmedlemmerne for deres arbejde – formanden takker af. 
 

Generalforsamlingen tager beretningen til efterretning. 

 

3. Regnskab: 

 Reparationer og vedligeholdelse højere end ventet, skyldes primært VVS-sager. 

 Renovering dækker: Kældergulv, udskiftning af frontdøre, vandrør, el-tavle og tagkupler. 

 Bygningens alder gør, at man må forudse lignende store udgifter de kommende år. 

Regnskabet godkendes af generalforsamlingen. 

 



 

4. Vedligeholdelsesplan: 

 Der er allerede udskiftet en loftsventilator 

 Der lægges op til reparationer af strukturelle skader på altanerne. Der er taget kontakt til en 
anbefalet murer, som dog ikke kan give et samlet tilbud. Opgaverne løses ad hoc og 
afregnes timevis. 

 Simpel reparation af taget koster 425.000 kr. + det løse (tilbud fra Phønix tag).  
Isolering vil koste 170.000 kr. yderligere + x antal ”mandehuller” á 1062,50 kr. plus det 
løse. Samlet estimeret til 250.000 kr. 

o Tagrenovering udskydes fra 2018 til 2020 med en tilføjet kommentar i 
vedligeholdelsesplanen om behov/pligt til isolering. 

o Benny Nielsen stiller spørgsmål ved behovet for yderligere isolering. 
o Mette Jensen ytrer, at rentabiliteten af isolering beregnes af udførende firma som en 

selvfølge. 
o Fordelingstal i forhold til varmeafregning ændres ikke ved efterisolering. Dette har 

Ketty Hansen fået oplyst ved kontakt til Techem. 

 Tærede vandrør udskiftes ad hoc 

 Planen revideres af hensyn til mulig facaderenovering. 

 

5. Forslag: 

 Ketty Hansens forslag om en redaktionel opdatering vedr. foreningens aftaler om TV og 
bredbånd vedtages enstemmigt.  

 Ketty Hansens forslag vedr. forsikring og selvrisiko i forbindelse med vandskader vedtages 
enstemmigt. 

 Inge Mogensens forslag om nyt fortov føres ind i vedligeholdelsesplanen tidligst til 2019 
o I tilfælde af at facaderenovering vedtages udsættes fortovsudbedringen til efter 

renoveringen (se pkt. 11) 

 Susanne Rames’ skærpelse af regler om ventilation og etablering af emhætte vedtages til 
indførelse i husorden. 

 Susanne Rames’ forslag til vedtægtsændring vedr. solidarisk hæftelse vedtages enstemmigt 
og indstilles derfor til godkendelse ved ekstraordinær generalforsamling (ny bestyrelse 
indkalder hertil). 

 

6. Budgettet: 

 Stigning i fællesudgifter på 90 kr./md. for 2-værelses og 115 kr./md. for 3-værelses til 
polstring af foreningens egenkapital. 

 Udgift til tagrenovering udsættes – evt. overskud hensættes til kommende større 
skadesudbedringer. 

 Med ovenstående, enkle ændring godkendes budgettet af generalforsamlingen. 

 

  



7.-9.Valg: 

 Ketty Hansen vælges som formand. Hun fratræder derfor posten som kasserer, som 
forventes udliciteret til Jørn Larsen fra Blok 5 

 Mads Bollesen og Karsten Jensen udtræder af bestyrelsen. 

 Per Richter Sørensen genvælges til bestyrelsen. 

 Benny Nielsen vælges til bestyrelsen. 

 Mari-Ann Christensen er ikke på valg i år, og fortsætter således. 

 Dette efterlader én åben plads, som indtil videre afventer ekstraordinær generalforsamling. 

 Som suppleanter melder Bent Bondo og Liselotte Edler sig, begge på betingelse af at der 
senest ved den ekstraordinære generalforsamling findes et femte bestyrelsesmedlem til at 
gøre bestyrelsen fuldtallig. 

 

10. Revisor: 

Generalforsamlingen accepterer at foreningen beholder samme revisor, men er åbne for at 
kommende kasserer (som selv er revisor) har præferencer for en anden. Dette evalueres ved næste 
generalforsamling. 

 

11. FU: 

Formand for FU Flemming Johansen er inviteret til at fremlægge arbejdet med renoveringsplaner. 
Først og fremmest understreges det flere gange, at projektet stadig er på et undersøgende stadie: 

 Facaderne eroderer. Betonpaneler risikerer på sigt at falde af. Dette er konstateret af et 
ingeniørfirma. 

 Der er meget begrænset isolering bag facadepanelerne. Det, der er, er sammenfaldet. 

 Både træ- og betonpaneler kan udskiftes til tombak/skiffer/tegl. Primært vedligeholdelsesfrit 
og bestandig mod bl.a. graffiti. 

 3./5. får FU fremvist en 3D-model. Såfremt denne er relevant kommer den på hjemmesiden. 

 Bech-Bruun gennemgår alle kontrakter for at sikre projektet. 

 Der er allerede oprettet en sag vedr. isolering ved NRGi, hvilket udløser ca. 330 kr./m2 i 
tilskud ved projektstart. 

 Kommunen har en kasse til byfornyelse og -forskønnelse, som kan søges. 

 Det understreges at der indtil videre kun er brugt småbeløb, og at eksempelvis arkitekten har 
arbejdet uden beregning. Men der er gået mange mandetimer på at undersøge mulighederne. 

 Nordea og Dansk Finans har vist sig villige til at regne på finansieringen, hvis det bliver 
relevant. 

 Renovering med nævnte materialer til tre sider. Altansiden kan udføres i samme materialer 
eller evt. matteret glas. 

 Eksempel på en lignende renovering kan ses i Aabyhøjgården, på en bygning svarende til 
vores. 

 RockPanels skal sættes op af certificerede håndværkere. 

 Tidligst godkendelse med 2/3 flertal ved ekstraordinær generalforsamling i oktober 2018. 
Tidligst realistisk projektstart forår 2020.  





Forslag til generalforsamling 2. maj 2018 i ejerforeningen Kantorvænget 300-310 

 

I husorden punkt 3 under forsikringer står:  ”Der er tegnet bygningsforsikring med følgende 
dækning: Brand, bygningskasko, svamp og insekt, rør, glas og kummer.” 

Herefter foreslås tilføjet: 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). 

 

Begrundelse: 

Indtil 1. april 2015  var forsikringen uden selvrisiko. 

Her blev den ændret, så der kom en selvrisiko på kr. 10.000 (dog kr. 1.500 på glas og 
kummeskader) og samtidig blev præmien nedsat med kr. 30.000 pr. år. 

Der blev ikke taget stilling til, hvem der skal betale selvrisikoen ved ovennævnte skader i 
lejlighederne, men det viser sig nødvendigt med en fast nedskrevet regel, hvis vi skal sikre, at alle 
får samme vilkår af de skiftende bestyrelser. 

Beløbet er til diskussion. Jeg har valgt, at forslå et mindre beløb, svarende til selvrisikoen på glas. 
Måske kan man derved undgå, at der f. eks. skal hyres maler til noget, som man selv kan male 
over. 

- Det er foreningen, der sparer de 30.000, hvorfor det også er rimeligt, at de betaler størstedelen 
af selvrisikoen, der vil stadig være mange penge at spare. 

- Desuden kan en selvrisiko på kr. 10.000 være en stor belastning for en privatperson, mens 
foreningen kan overskue den. 

- Der har været en enkelt skade, hvor foreningen har betalt. Det forventedes, at skadevolders 
ansvarsforsikring ville dække, men det gjorde den ikke, da der var tale om et hændeligt uheld.     
Ved en tilsvarende sag i ankenævnet gav kendelsen forsikringen medhold.  

 

Ketty Hansen, 304 st. tv. 
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I husorden punkt 7   ændres afsnittet om kabel-TV til 

Overskriften ændres til 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. 

 

Ketty Hansen, 304, st. tv. 
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Ejerforeningen Kantorvænget 300-310 

 

Forslag  til  

Generalforsamling 24.april 2018 

 

Opretning og nye fliser på fortovet foran blok 6. 

 

Med venlig hilsen 

Inge Mogensen 306 2.sal th.  



 

      17.4.18 

1. Ændringsforslag /forslag om tillæg til Vedtægterne under § 15 stk. 6: 

Etablering af udluftning fra emhætte er kun tilladt som kulfilter eller  til fri luft med diskret 
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. 

 

2. I vores ”Normalvedtægter for ejerforeninger” står i §1 stk 2: 

Stk. 2. For ejerforeningens forpligtelser hæfter medlemmerne solidarisk, men i det indbyrdes 
forhold pro rata i forhold til deres fordelingstal. 

Ændringsforslag:  For ejerforeningens forpligtelser hæfter medlemmerne pro rata i forhold til 
fordelingstal 
 
 

Forslag  fra bestyrelsen v.formand  Susanne Rames  
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