
REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i Ejerforeningen Kantorvænget 300-310, 8240 Risskov 

Mandag d. 31. maj 2021 kl. 19.00 i sognegården v. Vejlby kirke

 

For overskuelighedens skyld  indledes med DAGSORDENEN:

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

i Ejerforeningen Kantorvænget 300-310, 8240 Risskov 

Mandag d. 31. maj kl. 19.00 i Sognegården v. Vejlby kirke 

 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent og rererent 
2. Bestyrelsens årsberetning 
3. Godkendelse af regnskab 
4. Vedligeholdelsesplan for blokken til godkendelse 
5. Forslag 
6. Godkendelse af budget 
7. Valg af formand for bestyrelsen i lige år 
8. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen: 

- Inge Mogensen er på valg 
- Mari-Ann Skræm er på valg 

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Valg af to suppleanter (vælges for et år ad gangen) 

10. Valg af revisor 
11. Orientering om FU-arbejdet (Fællesudvalget for blok 1-6) 
12. Eventuelt 

 

REFERAT:

Til stede: 11 personer 

Ad 1: Bent Bondo valgt som dirigent. 

          Liselotte Edler valgt som referent. 

Bent Bondo  indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

Ad 2: Det sidste år har været præget af Corona. 



Generalforsamlingen blev udskudt, forbrugsopgørelserne forsinket og både arbejdsdag og ”gløgg og     

 æbleskiver” måtte aflyses. Ligeså bestyrelsesmøder. Vi har til gengæld haft stor indre aktivitet. 

Vi har fået ny tagbelægning med bedre fald. 
Vi har fået nye fliser på fortovet. 
Vi har fået renoveret de sidste riste i indgangspartierne, så de nu er nemmere at tage op, når der 
skal renses underneden. 
En rotte i vaskeriet gav anledning til, at alle løse riste blev skruet fast og rør proppet til. 
Vi har fået nyt kortsystem til vaskeriet. I samme omgang blev den gamle, ubrugelige vaskemaskine 
fjernet. 
Et tæret koldtvandsrør blev anledning til, at vi fik skiftet koldtvandsrørene langs kældergangen. 
Desværre blev der fundet asbest i hjørner og ophæng. Vi måtte vente længe på at få isolatøren til 
at fjerne det efter de foreskrevne regler. Nu venter vi tålmodigt på, at de får tid til at isolere rørene 
igen. Indtil da må vi acceptere, at det kolde vand er lidt lunkent.  Det er ikke mindre frisk af den 
grund. 
Vi går nu i gang med renovering af altanerne. I første omgang skal betonfugen udskiftes med en 
elastisk fuge. 
Vi har fået en ny aftale med Fibia, som kan ses på hjemmesiden. 
Vi har haft vandudsivning/udfosning fra en utæt samlemuffe i et afløbsrør og fra en utæt samling 
under en køkkenvask samt fra en tæret forskruning i en vandmåler. Det er en god ide at mærke 
efter på rørene en gang imellem (vand, der siver ned ad et rør, kan ikke ses). 
Vi minder om, at slagregn på altanerne kan trænge ned til underboerne, hvis afløbet er stoppet, 
hvis fugerne er slidte eller træet råddent. Ejerne har eftersyns- og vedligeholdelsespligt. 
Husk håndværkerfradraget hvis der skiftes vinduer/vinduespartier. 
Vi er opmærksomme på, at en ny normalvedtægt træder i kraft pr. 1. januar 2022. Der vil muligvis 
blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i den anledning. 

Ad 3:  Regnskabet fremlægges af formand Ketty Hansen. 

            Regnskabet blev godkendt. 

Ad 4: Det bemærkes, at der på nordsiden enten skal males træbeklædning eller skiftes til Cembrit     

 (vedligeholdelsesfrit). Vi afventer tilbud . Herefter må fordele og udgifter afvejes. 

            Låsene i kælder er meget slidte, og de gamle låse og nøgler fås ikke længere, hvorfor der er afsat et  

            beløb til udskiftning. 

            Vedligeholdelsesplan godkendt. 

Ad 5:  Bestyrelsens forslag (Faktuel rettelse af husorden) blev enstemmigt vedtaget. 

Ad 6:  Budgettet blev godkendt. 

Ad 7:  Der skal kun afholdes formandsvalg i lige år. 

Ad 8:  Inge Mogensen modtog genvalg. 
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