
 

25.03.2021 

Referat af bestyrelsesmøde, blok 6 Kantorparken, d. 24.03.2021 

Til stede:  

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

 

1) Referater underskrevet.   

2) Asbesten er fjernet og koldtvandsrørene er skiftet. Vi afventer nu isolering og fjernelse af rør. 

Der har været en vandskade i en lejlighed i 310. 

Elektrikeren har d.d. repareret lyset i opg. 308 og 300, som lyste konstant. 

3) Vi vil prøve, at afholde generalforsamling sidst maj.  

Mari-Ann prøver at skaffe et lokale i sognegården, hvor vi kan sidde med behørig afstand. 

4) Da der er meget, som trænger til at blive gjort, vil vi prøve at afholde en alternativ arbejdsdag lørdag d. 19 juni, hvor vi 

måske kan samles udenfor, eller i mindre grupper. Samtidig kan vi evt. lave en ekstra arbejdsdag i september. 

5) Skilte med ”privat område” til legeplads og park foreslås på fællesudvalgsmøde og de kan måske få Kantorvænget til at 

være med. Skilte med ”cykling forbudt” igennem plænen kan vi selv stå for. 

6) I husorden selvrisiko fordeling, skal det fremgå, at der kun er tale om normal selvrisiko. 

7) Vores nye betalingssystem til vaskeriet er planlagt til at blive monteret d. 8. April.  

Derfor sælger vi vaskekort mandagen før påske (29. Marts).   

Vi refunderer for meget købt vasketid, hvis kortene kan aflæses. 

8) Vedligeholdelsesplan: Da en større opsparing er forbundet med store bankudgifter, vil vi hen ad vejen igangsætte de 

renoveringer vi ved vil komme snart (rør, faldstammer, blændfelter, altaner m.v. ). 

Vi tager tilstandsrapporten med på råd, og udskifter blændfelter af træ med vedligeholdelsesfrit fibercement, og 

planlægger at udskifte fuger i altaner og beskytte med epoxybelægning.  

 Alle tænker over, om der er andet som trænger, og Ketty fører det ind i planen. 

9) Benny orienterede om diverse uenigheder i fællesudvalget vedr. ny forretningsorden og hvad, der hører til på den 

offentlige hjemmeside. 

Der er kommet tilbud, om opsætning af pakkebokse, men det kan ske, at give ekstra trafik på Kantorvænget, som vi 

(de) gerne vil undgå. 

Vi synes derimod, at det er en god ide, at få lavet nogle opladningsstandere til el-biler fælles - evt. ved garagen. 

10) Vi skal have monteret bevægelsescensor eller lign. i cykelrummet ved 306, da lyset sjældent bliver slukket efter brug. 

Vi skal have hidkaldt en tømrer, til at gennemgå alle indgangsdøre, og få dem til at lukke ordentligt, samt diverse. 

Budgettallene i årsrapporten er ikke de samme, som budgettet vedtaget på generalforsamlingen. 

11) Næste møde afholdes onsdag d. 5. Maj. 

 

 

Referent: Ketty 

Efter mødet:  Lokale til generalforsamling er reserveret til 31. Maj. 

 



Indkaldelse til bestyrelsesmøde Kantorvænget 300-310 

onsdag d. 24/3  kl. 18.30 i festlokalet.  

 

1. Godkendelse af 3 mødereferater. 

2. Siden sidst.  

3. Generalforsamling   dato/lokale? 

4. Alternativ arbejdsdag? 

5. Skiltning foran plænen (Mari-Ann) 

6. Husorden mindre rettelse/præcision (Ketty) 

7. Nyt vaskekortsystem + vaskekortsalg. 

8. Vedligeholdelsesplan. 

9. Nyt fra FU. 

10. Evt. 

11. næste møde 

 

Vi ses! 

Ketty 


	Ref. Best 24.03.2021.pdf
	Indk.best.møde 2021.03.24

