
 

07.05.2021 

Referat af bestyrelsesmøde, blok 6 Kantorparken, d. 06.05.2021 

Til stede:  

Ketty Hansen, Benny Veje Nielsen, Inge Mogensen, Per Richter, Mari-Ann Skræm, Liselotte Edler 

 

1) Referat underskrevet.   

2) De gamle koldtvandsrør er fjernet.  Vi afventer besked om, hvornår isolatøren kan komme 

Der har været vandudsivning til kælderen i 308. Det var en tæret forskruning i en vandmåler. VVS-vagt hidkaldt og det 

blev lavet med det samme 

3) Mari-Ann sørger for afhentning af nøgle til sognegården til 31. Maj. 

Vi mødes kl. 18.30 og klargør rummet. 

Mari-Ann og Ketty medbringer hver 2 kander kaffe. 

Per køber kage.  

Benny køber øl og vand. 

Ketty sørger for engangskrus og tallerkener og te. 

4) Mari-Ann orienterede om fællesudvalgsmøde: 

Flemming minder om at nye normalvedtægter træder i kraft d. 1. Januar 2022. 

Der kan ikke opnås enighed om ny forretningsorden. 

Der er ikke tilfredshed med LB-consults arbejde med rapporten. 

FU foreslår at de der selv har repareret skader efter de destruktive prøvetagninger får udbetalt 1.000 kr. til materialer. 

Håndværkerudgifter betales naturligvis af foreningerne. 

FU siger nej tak til tilbuddet om, at få opsat pakkepostbokse ved Kantorparken. 

Blok 5 og 6 (Mari-Ann) undersøger og kommer med forslag til ”privatområde-skilte” 

Der er forslag om cykelsti på engen. 

Der vil ikke blive opsat el-ladestandere på FU-niveau. Det bliver op til de enkelte blokke. 

Der er havevandring i august. 

FU agter at gå en runde og inspicere alle terrasser og udfærdige et brev til stuelejlighederne om hvad de er utilfredse 

med. (Det bemærkes herfra, at vi ikke nødvendigvis er enige om, hvor meget FU kan bestemme over de enkelte blokke, 

idet det kun er tinglyst, at de kan bestemme farverne på facaden)  (Vi er dog enige i, at terrasserne skal vedligeholdes, 

hække skal klippes og plankeværk mellem terrasser males) 

FU har en sund økonomi. 

Tilbud fra Århus malerforretning om maling af legeplads er valgt. 

Der er ikke tilfredshed herfra, med at FU ikke overholder forretningsordenen. Det er problematisk, at de ikke vil 

underskrive deres egne referater og at der mangler referat fra nogle møder, samt at de vælger formand og kasserer, 

uden at det er på dagsordenen. 

5) Ketty gennemgik det nye vasketidssalgssystem. 

Per sælger vasketid mandag d. 7. Juni 

 

 



6) Der er ikke indgået nogle tilbud på udskiftning af blændfelter, selv om der har været flere tømrere for at se på det. 

En af tømrerne har dog haft afmonteret en plade, og vi har konstateret, at isoleringen ikke er faldet sammen. Den er 

opbygget i små felter, for at holde isoleringen på plads, og da udgiften samtidig skønnes at blive meget stor, mener vi at 

det måske skal droppes. Vi taler om det på generalforsamlingen. 

7) Vi bruger den murer vi kender og er tilfredse med. Vi mangler dog stadig, at få at vide hvornår han kan starte. 

Vi har ikke ikke valgt maler endnu, men hælder til det ene firma (M.A. Maler). De skal dog slibe alle altaner. 

Af hensyn til bygningen skal alle altaner males. De skal være ryddet og al evt. belægning inklusiv fliser skal være fjernet. 

8) Vedligeholdelsesplan blev gennemgået. Der skal nye låse på dørene i kælderen. 

9) Intet. 

10) Næste møde aftales efter generalforsamlingen 

 

 

Referent: Ketty 

 



Indkaldelse til bestyrelsesmøde Kantorvænget 300-310 

Torsdag d. 6. maj kl. 19 i festlokalet.  

 

1. Godkendelse af sidste mødereferat 

2. Siden sidst.  

3. Generalforsamling 31. Maj i sognegårdens mødelokale.  

4. Orientering om fællesudvalgsmøde (Mari-Ann) 

5. Gennemgang af nyt kortsystem i vaskeri. 

6. Blændfelter.  Isolering ser fin ud. (billede vedhæftet) 

7. Altaner. 

8. Vedligeholdelsesplan og budget. 

9. Evt. 

10. næste møde 

 

Vi ses! 

Ketty 
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