
 

14.05.2020 

Referat af bestyrelsesmøde, blok 6 Kantorparken, d. 13.05.2020 

Til stede:  

Ketty Hansen, Benny Veje Nielsen, Inge Mogensen, Per Richter, Liselotte Edler, Bent Bondo, 

1) Taget er færdigt. De sidste 4 riste i indgangspartierne er renoveret, så de skulle være til at få af og på. 

Der har været en episode med ganske meget vanddryp i indgangsparti og opgang i 302. De viste sig at stamme fra en 

løs samling under køkkenvasken på 1. Sal. Vi opfordrer til at man mærker efter, om der er vand ved samlingerne, når 

der har været arbejdet under vasken – også hvis det har været professionelle håndværkere. 

2) Vi foreslår at beholde de nuværende fællesudgifter.  

Vi diskuterede hvordan vi bedst undgår negativ rente. 

3) Vedligeholdelsesplanen er ajourført med de realiserede tal, ellers ingen ændringer. 

4) Da vi endnu ikke må forsamles mere end 10 personer, vælger vi at udskyde generalforsamlingen til efteråret, og 

fortsætter som konstitueret/administrativ bestyrelse indtil da. Vi fremsender budget og vedligeholdelsesplan sammen 

med aflysningen.  

5) Vi kan måske holde arbejdsdag sidst på sommeren, men nogle vil måske gerne lave noget inden. Det vil være 

velkomment. 

6) Garden Works er bestilt til at lægge nye fliser på fortovet. De forventer at starte d. 25. Maj. 

Vi vil minde tømreren om at bruge køreplader, når det er nødvendigt, at få en lift ind på fortovet. 

7)  Inge savner kontrakt med firmaet, der har undersøgt facaderne.  Vi ser også frem til at modtage rapporten.  

Garden Works starter med renovering af legepladsen mandag. d. 18. Maj.                                                 

8)  Der er formentlig kortlager til resten af året. 

Vaskekortsalg: 2. Juni        Per 

                                         6. juli         Ketty 

                                         3. august  ?                                                                            

9) Bestyrelsesmøde  onsdag d. 12/8-20   

10) På grund af Corona bliver vores forbrugsregnskaber meget forsinket. Techem har fået dispensation fra boligministeriet 

til at forlænge fristen for udsendelse af forbrugsregnskab til lejere til 4/10-20.  

 
Referent: Ketty 



Indkaldelse til bestyrelsesmøde Kantorvænget 300-310 

onsdag d. 13/5 2020  kl. 19 på plænen.  

 

1. Siden sidst. 

2. Budget 

3. Vedligeholdelsesplan. 

4. Udskydelse af generalforsamling. 

5. Evt. arbejdsdag/eller…. 

6. Fliser 

7. Evt. nyt fra FU 

8. Vaskekortstatus og vaskekortsalg 

9. næste møde 

10. Evt. 

Vi ses! 

Ketty 
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