
 

19.11.2020 

Referat af bestyrelsesmøde, blok 6 Kantorparken, d. 18.11 2020 

Til stede:  

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

 

1) Udskydes til næste møde.   

2) Der er stadig lidt mailudveksling om fortovet. 

Bent antraf en rotte i vaskeriet i dag. Ketty anmelder det efter mødet. En rist skal skrues fast. 

3) En beboer har tidligere forgæves forsøgt at få ny lås som passer til vores system. Vi har for god ordens skyld igen 

forsøgt at spørge om muligheden for ny tilsvarende lås til vaskeriet . Det er ikke muligt, da der skal bruges en kode vi 

ikke har. Vi skal have undersøgt, hvad det vil koste at få nye låse og nøgler til vores fællesrum. 

4) VVS’eren holder møde med isolatøren i morgen kl. 15. Her lægger de en plan for udførelsen, og giver besked om hvilke 

rum, der skal tømmes. 

5) Mari-Ann orienterede om FU-møde. Referatet ligger på hjemmesiden. 

6) Blev diskuteret. Der var ikke stemning for et ”skriv” til FU, i stedet blev det foreslået et sætte et punkt om 

forretningsorden på dagsordenen til næste FU-møde. 

7) Mari-Ann sælger vaskekort 7. december og 4. januar 

8) Vi undersøger muligheden for at få sat noget spærring op til at forhindre bilkørsel og  få cyklister til at sætte farten ned 

på vores fortov. Ketty googler. 

Vi kan desværre ikke servere gløg og æbleskiver i december på grund af Corona. 

9) Næste møde afholdes onsdag d. 27. januar 2021 kl. 19 i festlokalet. 

 

Referent: Ketty 



Indkaldelse til bestyrelsesmøde Kantorvænget 300-310 

onsdag d. 18/11 2020  kl. 19 i festlokalet.  

 

1. Godkendelse af sidste mødereferat. 

2. Siden sidst.  

3. Låsesystem. 

4. Status koldtvandsrør. 

5. Sidste FU-møde (Mari-Ann) 

6. Forslag om ”skriv” til FU (Inge) 

7. Vaskekortsalg 

8. Evt. 

9. næste møde 

 

Vi ses! 

Ketty 
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