
   

 

REFERAT af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Kantorvænget 300-310, 

8240 Risskov, onsdag d. 19.8. 2020. 

For overskuelighedens skyld indledes med DAGSORDENEN. 

 

    

  

GENINDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 
Ejerforeningen Kantorvænget 300-310, 8240 Risskov. 
Onsdag d. 19 august 2020 kl.19.00 i festlokalet 
 
DAGSORDEN 
 
1.Valg af dirigent og referent 
 
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 
   Ketty Hansen er på valg 
 
8.Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen: 
  -Benny Veje Nielsen er på valg 
  -Per Richter Sørensen 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:             

                            Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen 

                            Kantorvænget 300-310, 8240 Risskov 

                            Onsdag d. 19.8. 2020,  kl. 19 

 

Til stede: 8 personer fra ejerforeningen  ( og desuden Jørgen Larsen fra blok 5 i sin 
egenskab af kasserer) 

Ad 1:  Benny Veje Nielsen valgt som dirigent. 

           Liselotte Edler valgt som referent. 

Benny Veje Nielsen indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt. 

Ad 2:   

- Der har været mange diskussioner af, hvad der sker i FU – især 
vedrørende renovering. 

- Efter vores opsigelse af Falck-abonnement sidste år kan det konstateres, at 
selv om der har været skader, har opsigelsen alligevel givet overskud. 

- Vellykket og hyggeligt glögg-æbleskive-arrangement i december. 
- Pga. storm er der væltet hegn, og slagregn har forårsaget indtrængen af 

regnvand i enkelte lejligheder. 
- Der har været en rotte i varmerummet, og kommunens rottefænger har 

været hidkaldt. Riste er blevet skruet godt fast, så der ikke er adgang den vej. 
- Der er foretaget betonreparationer på altaner og terrasser. 
- I forbindelse med ny fortovsbelægning er der blevet lavet en ny brønd plus 

ekstra afløb. Der er endnu ting, der skal færdiggøres/udbedres. 



- Legepladsen er blevet meget fin. 
- Koldtvandsrør i kælderen er temmelig tæret og skal laves. 

Ad 3:  Regnskabet godkendt. 

Ad 4:  Vedligeholdelsesplan godkendt. 

Ad 5:  Forslag 1 (Susanne Rames) – at bidraget ved manglende deltagelse på vores  

           arbejdsdage hæves til mellem 500 og 750 kr. 

           Der var flertal for at lade det blive ved gammel ordning. 

           Forslag 2 (Uffe Rasmussen) – bedre afmærkning af de 3 bump på vejen  

           (Kantorvænget) 

           Der var flertal for at foreslå dette til FU i Kantorvænget (med forholdsmæssig  

           fordeling af udgifter.) 

Ad 6:  Budgettet godkendt. 

Ad 7:  Ketty Hansen genvalgt som formand. 

Ad 8:  Benny Veje Nielsen og Per Richter Sørensen genvalgt som øvrige bestyrelses- 

           medlemmer. 

Ad 9:  Bent Bondo og Liselotte Edler valgt som suppleanter. 

Ad 10: Vi fortsætter med nuværende revisor (Henry Jepsen, Revisorhuset). 

Ad 11: Orientering om FU-arbejdet: 

             Benny Veje Nielsen fremhævede i forbindelse med tilstandsrapporten, at der  

            står, at det skal være nødvendigt med renoveringen, hvis der skal skabes op- 

            bakning, og at blokkene i deres nuværende tilstand kan leve længe endnu. 

            Den 25/8 skal der være møde i FU om tilstandsrapporten og hvordan vi skal  

            gå videre herfra. 

            Benny Veje Nielsen fremhæver følgende delforslag som værende nyttige og 
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