
 

27.8.2020 

Referat af bestyrelsesmøde, blok 6 Kantorparken, d. 26/8 2020 

Til stede:  

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

 
Benny orienterede om mødet i FU med LB-Consult. 
Det er hensigten, at hver blok skal vælge, hvad de mener, der skal laves, og herefter mødes med LB-consult for at lave en plan. 
 
Der er en fejl i tilstandsrapporten vedr. fjernelse af altanbund. Dette er ikke muligt. Vil blive rettet. 
 
Vi er generelt bekymrede over, at rapporten kan give indtryk af, at alle blokke er lige dårligt vedligeholdt. 
Billeder af det ringeste tag, og i det hele taget billeder af de værste skader de har kunnet se. 
 
Vi finder følgende forbedringsforslag fornuftige: 
 

- Udskiftning af altanernes fuger til elastiske fuger (Vi har allerede en ca.pris på dette og det kan indgå i 
vedligeholdelsesplan) 

- Epoxymaling af altangulve. (Kan muligvis indgå i vedligeholdelsesplan) 
- Udskiftning af blændfelter på nordfacaden med vedligeholdelsesfrit materiale, og ny isolering. Dette kan evt. ske 

samtidig med maling af de vinduer, som stadig er af træ. Der er afsat 180.000 i vedligeholdelsesplanen til maling, men 
vi kan (også) se, at blændfelterne er blevet skæve flere steder og gaber, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at 
udskifte dem i stedet.  
Benny foreslår, at vi får hjælp af ingeniøren fra LB-consult til dette, da vi gerne skulle være sikre på, at vi får den rigtige 
løsning, og ikke mindst de rigtige håndværkere. 

- Faldstammerne indgår allerede i vedligeholdelsesplanen, hvor vi har afsat 1.000.000, uden dog at vide hvad det vil 
koste. 

 
 

- Den meget omkostningstunge del, som vedrører udskiftning af forplader på facadens beton (hvis muligt), mener vi ikke 
er nødvendig/rentabel, hvorfor vi ikke vil sætte det i gang. 
Det er bestyrelsens holdning, at vi skal og kan holde bygningen i god forsvarlig stand, uden at sætte ejerne i så store 
udgifter, at nogle vil blive tvunget til at sælge. 

 
Det står dog enhver frit for, at foreslå vi går videre med den fulde facaderenovering på næste generalforsamling. 
 
 
Ketty undersøger, hvad det vil koste, at foreningen får tinglyst pant i lejlighederne i lighed med flere af de øvrige 
blokke. 
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Referent: Ketty 


