
 

13.8.2020 

Referat af bestyrelsesmøde, blok 6 Kantorparken, d. 13.8 2020 

Til stede:  

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

 

1) Referat  godkendt.  

2) Vi indkøber sprit og mundbind til generalforsamling. Samt kaffe, øl og vand og engangskrus. 

Vi sender meddelelse ud om det. (Ketty)  

3) Arbejdsdagen i denne sæson aflyses helt p.g.a. corona-situatinen i Århus.   

4) Parkeringspladsen er nu ryddet. De mangler at gøre afstanden fra belægning til trappe kortere (ca. 1 cm), rette op på 2 

indgange fra p-plads og vende de olieplettede fliser.  De har lovet at gøre det. 

5) Tilstandsrapporten blev diskuteret. Der skal være møde om det d. 25. August. Ydermere er der 2-4 møder med LB-

Consult  inkluderet i prisen. Vi har spørgsmål og kommentarer: 

Hvordan er de kommet frem til beløbet for evt. facaderenovring.  Hvor meget er inkluderet. 

Det vides ikke, om betonpladerne kan afmonteres. 

Vinduespartierne er nævnt. Vi har for nyligt gjort alle opmærksom på, at de skal vedligeholdes. 

De har ikke set taget på blok 6. Det er fornyet med tagpap og forhøjning til ekstra fald. 

Gummifuger og epoxybelægning på altangulve. 

Vi noterer os, at rapporten tilsyneladende er lavet ud fra FU’s ønske om snarlig renovering.                                                                          

6) Det nye tilbud fra Fibia, er bedre hvis man ønsker en hurtigere internetforbindelse. Hvis man er tilfreds med 20/20 er 

den nuværende bedst, idet den nye kun er gældende i 3 år.  

7) Et koldtvandsrør i kælderen er tæret. Det er nødvendigt, at få igangsat udskiftning. Ketty indhenter tilbud. 

8) intet 

9) Næste møde afholdes efter generalforsamling. 

 
Referent: Ketty 



Indkaldelse til bestyrelsesmøde Kantorvænget 300-310 

onsdag d. 12/8 2020  kl. 19 i festlokalet.  

 

1. Godkendelse af mødereferater. 

2. Generalforsamling.  

3. Dato arbejdsdag. 

4. Status fortov. 

5. Rapport Renoveringsprojektet. 

6. Fibia 

7. Koldtvandsrør kælder. 

8. Evt. 

9. næste møde 

 

Vi ses! 

Ketty 
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