
Referat af bestyrelsesmøde onsdag d.1. februar 

Tilstede: Susanne, Benny, Ketty, Per, Mari-ann og Jannik. Afbud: Jørgen og 
Mads. 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: 
a. Referatet blev godkendt 

2. Opdatering af taget 
a. Phønix tag har lavet reparationen af taget, på de steder hvor det var ødelagt. 

Prisen var 8300,-. Inden vi går i gang med det eventuelle store udskiftning af 
taget, undersøger Benny hvad vores forsikringsselskab har af regler ift. 
brandvagter. 

b. Susanne kontakter COWI for en gratis gennemgang af mulige forbedringer. 
Fx lukke affaldsskakterne på taget, for at spare på varmen.  

c. Da håndværkerne var på taget, har de glemt at sætte lemmen til taget på 
igen. Jannik fixer asap. 

3. Affaldsortering 
a. Til oktober får vi ny affaldssortering, hvor alle beboere i Århus kommune skal 

sortere deres affald. Ketty har allerede bestilt de nye containere ved 
kommunen. Dog giver det midlertidigt nogle plads udfordringer i affaldsøen, 
da vi får 2 containere til at stå udenfor selve skuret. Opgave til arbejdsdagen 
vil være at få disse fastgjort til skuret. Evt. se mere info på 
www.sorter-mer.nu/da/ 

b. Storskraldsordningen fortsætter på den nuværende måde. Ketty har været i 
kontakt med kommunen, da vi havde fået anden besked fra FU. 

4. Radiatormålere 
a. TECHEM har udsendt et tilbud omkring nye varmemålere til vores radiatorer. 

De nye målere skulle give en nemmere måde hvorpå beboerne selv kan følge 
forbruget. Prisen pr. radiator var cirka 25 kr. / år. i 12 år. På mødet besluttede 
vi at sige ja tak. Dog er det efterfølgende blevet besluttet ikke at tage imod 
tilbuddet, da den forventede afbetalingsperiode på 12 år, ikke var som en 
afbetaling, men blot leje, dvs. vi som ejere skulle fortsætte med at betale i 
fremtiden. 

5. Forbedringer omkring festlokalet – samt rundtur i blok 5. 
a. Vi startede ud med en rigtig god rundtur i blok 5, som over de seneste år, har 

lavet mange flotte forbedringer af deres kælder. Bl.a. rigtig flot epoxygulv, 
motionsrum, affaldssortering samt køkken og festlokale. Rundturen blev brugt 
som inspirationstur, for hvad vi kunne gøre af forbedringer af vores kælder. 

b. Mari-Ann har haft en VVS’er med nede i kælderen, og han har givet et 
prisoverslag på hvad det ville koste at lave til-og afløb af vand ifm. Opførelse 
af et funktionsdygtigt køkken. En cirka pris for etablering i de nuværende 
festlokales køkken ville være 20.000 kroner. Mens en løsning tilsvarende Blok 
5’s, med køkken på ”gangen” vil koste cirka 25.000 kroner. Dette er kun for 
VVS-arbejdet. Køkkenelementer mm. Vil selvfølgelig komme oveni. 

6. Opdatering fra FU 
a. Der var møde i fællesudvalget 22. november, hvor både Mari-Ann og Benny 

deltog. Der blev nedsat forskellige arbejdsgrupper ifm. Hvordan vi kan 
opfriske området, således at det fremstår pænt og attraktivt. Fx 

http://www.sorter-mer.nu/da/
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energiforbedringer ift. isolering samt solcelleanlæg. Derudover arbejdes der 
også med en finansieringsplan. 

b. 23. februar afholdes det udsatte fællesmøde i sognegården, hvor planerne for 
området vil blive præsenteret og diskuteret. 

c.   
7. Vaskekort 

a. Mandag d. 6. marts: Ketty 
b. Mandag d.3. april: Mari-Ann 

8. Næste møde 
a. Onsdag d.1/3 kl.19.00 

9. Eventuelt 
a. Jannik får overdraget koder og guide til hjemmesiden, så den kan blive 

opdateret. 
b. Susanne undersøger til næste møde, hvornår årets generalforsamling skal 

være. 
c. Vi har desværre haft en klage fra en beboer, angående at der intet varmt vand 

var. Benny har sendt spørgeskema rundt, samt haft en VVS’er på sagen. Der 
er skruet op for varmen på varmeveksleren, hvilket forhåbentligt vil løse 
problemet. 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d.9 november 

Tilstede: Susanne, Benny, Ketty, Per, Mads, Mari-ann og Jannik. Afbud: Jørgen 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: 
a. Referatet blev godkendt 

2. Opfølgning på opgaver fra sidste møde: 
a. Mads og Per har fået hængt tavler op i vaskerummet. Mads forsøger at fjerne 

graffitien fra gavlen. 
3. LED-lamper i fællesarealer, herunder fremtidige lampeskift og alm. 

Vedligeholdelse: 
a. Benny har fundet nogle tilbud på LED-pærer. Det viser sig dog, at det ikke 

umiddelbart kan betale sig at ændre fra de nuværende sparepærer, da vi ikke 
sparer særlig meget ift. de nuværende, og de ligeledes ikke har samme 
Lumen, som de nuværende. Evt. kan Jørgen skaffe billige LED-pærer – Vi 
afventer til næste møde. 

4. Taget – Nyt fra møde med Phønix Tag og ny plan inkl. Reparation og 
vedligeholdelse 

a. Susanne og Benny har haft et møde med Niels fra Phønix Tag. Phønix har 
lavet et tilbud på reparation af de to skader på taget, som har givet fugtskader 
i to lejligheder. Tilbuddet på knap 7000,- + moms blev godkendt. Phønix 
starter arbejdet hurtigst muligt. 

b. Beslutningen om udskiftning af hele taget bliver udskudt til foråret. Benny vil 
dog tage kontakt til vores forsikringsselskab, for at vide hvad deres krav er til 
brandvagter ifm. Varmt arbejde på taget. 



c. COWI sender gratis en repræsentant ud til gennemgang af mulige 
forbedringer. Fx muligheden for at lukke nedfaldsskakter. 

5. Opdatering vedr. FU-fællesmøde og brainstorm-planer. Ved Benny 
a. Mødet tirsdag d.1. november blev desværre aflyst, da der var uenighed i FU, 

om hvad mødet skulle omhandle. De første udmeldinger om at det var en 
brainstorm ift. områdets fremtid, er desværre ikke rigtigt, da der allerede har 
været kontakt til et arkitektfirma, som laver et gratis forslag til området. 

b. Mari-ann deltager på næste FU-møde, som er tirsdag d.22/11. Benny har 
sendt dagsorden. 

6. Vaskekort 
a. Mandag d. 5/12 er der salg af vaskekort, samt fælles julehygge i festlokalet, 

hvor bestyrelsen byder på æbleskiver og gløgg. Jannik ordner opslag til 
opgangene. Ketty står for indkøb 

b. 2. Januar: Mads 
c. 6. Februar: Mari-Ann 

7. Eventuelt 
a. Mari-Ann har et ønske om, at vi får inspiration fra blok 5, hvor de har en 

meget flot kælder, med fx motionsrum og gildesal med køkken. Vi har aftalt at 
næste møde starter med en rundvisning i deres kælder. Mari-Ann tager 
kontakt til beboer i blokken. Desuden skal dette være et punkt på næste 
mødes dagsorden. 

b. Næste møde: Onsdag d. 1. Februar kl. 19.00. 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d.28. september 

Tilstede: Mads, Mari-Ann, Jørgen, Susanne, Ketty, Benny, Per og Jannik 

1. Havevandring 
a. Vi startede med en havevandring, hvor vi bl.a. så på graffitien på 

gavlen og hullerne i vores hæk. Benny tager med til næste 
FU-møde, om FU vil betale hullet i hækken. 

2. godkendelse af referat fra sidste møde 
a. Referatet blev godkendt. 

3. Opfølgning på arbejdsdagen 
a. har vi hængepartier: Mads og Per får hængt tavler osv. op i 

vaskerummet. 
b. punkter der bør laves snarest: Benny tager fat i FU, for at få 

gartneren til at lukke hullerne i vores hæk. Mads forsøger at fjerne 
graffitien fra gavlen med en højtryksrenser. Desuden vil Mads og 
Jørgen forsøge at rense affaldscontainerne i nærmeste fremtid. 

c. ideer til næste arbejdsdag. Toilettet skal males, tørresnore i 
vaskerummet hænges op.  



4. Seneste oplæg fra FU 
a. 1. november har FU har indkaldt til fællesmøde m. Brainstorm for 

hvad der fremadrettet skal arbejdes med/satses på for at holde vores 
område pænt og tidssvarende. Fra vores blok deltager Benny, 
Susanne, Per og Mari-Ann. 

5. Opdatering af /fortsat planlægning af vores tagrenovering mm. 
a. Der er problemer med vand i både lejligheder i 304+310, når det 

regner. Dette skal udbedres hurtigst muligt. 
b. Susanne har været i kontakt med Mads Holm fra Cowi, angående 

en uvildig ekspertvurdering, hvor vi har brug for hans råd om hele 
taget skal skiftets eller om det er nok med reparationer. Det blev 
dog besluttet at vi afventer med at bestille rådgivning fra Cowi, 
men i stedet får hjælp fra Mads’ kammerat samt Mari-Anns 
svigersøn, som begge har erfaring indenfor denne branche. Vi 
håber at disse to kan deltage på næste bestyrelsesmøde, hvor de kan 
fremlægge deres meninger om taget. 

6. Salg af vaskekort 
a. Mandag d. 3. Oktober: Jannik 
b. Mandag d. 7. November: Mari-Ann 

7. Udlejning af festlokalet 
a. Det er glædeligt at der kommer flere reservationer af festlokalet. 

Per styrer reservationerne, og vil i fremtiden gøre det tydeligt, at 
låneren skal gøre lokalet rent, inkl. Gulvvask. 

8. Evt. 
a. Bestyrelsen har besluttet at vi vil gå over til LED-pærer på vores 

fællesbelysning, når pærerne løbende skal udskiftes. Jørgen 
undersøger om der kan skaffes LED-pærer til lamperne i 
opgangene, og alternativt nye lamper. 

b. Næste møde: Onsdag d.9. november kl.19.00 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde onsdag d.24/8 
Tilstede: Mads, Susanne, Per, Benny, Ketty, Jørgen og Jannik 
1. Godkendelse af ref. fra bestyrelsesmødet 29.6.-16 

a. Referatet blev godkendt. Dog skal referater hænges op i hver opgang i 
fremtiden. 

2. Info fra FU-mødet d.9.8. Benny deltog 



a. Benny fortalte hvad der var snakket om på Fællesudvalgsmødet 
(Kantorparken). Bla. 

• Drænet ud for vores blok virker, således at fortovet ikke længere 
er oversvømmet 
• Der har været dialog med gartneren, angående det nye fortov ved 
stamvejen ved Kantorvænget. Det har ikke været muligt at sænke 
fortovet, pga. rødder fra træerne. Dog er hældningen i begge ender 
blevet udbedret. 
• Der er planlagt bord/bænkesæt ved legepladsen 
• Nye frugttræer bliver plantet på fællesarealet. 
• Desuden er der indkaldt til seminar 1. november for hele 
fællesudvalget. Tilmelding til Benny. 

3.  Opdatering af hvor langt vi er med tagrenoveringstilbud herunder isolering 
og solcelle-anlæg.  Ved Benny og Susanne 

a. COWI skal lave en ny energimærkning af blokken. Susanne/Benny 
tager kontakt til COWI, for at få dem ud og se ejendommen. 

b. Mads har haft en tur på taget med en byggesagkyndig. Hans input var, 
at størstedelen af taget har en levetid på op imod 15 år. Dog er der nogle 
rådskader samt kanterne af taget, som skal udbedres hurtigst muligt. 
Desuden foreslog han, at man med stor fordel kunne lukke de gamle 
affaldsskakter af, således at vi kunne spare varme i fremtiden. Susanne 
har ligeledes været i kontakt med Phønix tag, og deres råd er, at taget godt 
kan vente et år på udskiftning – det er dog lidt i modstrid med de 
oplysninger som Benny tidligere har fået fra Phønix. 
c. Susanne og Benny indkalder Phønix og en uvildig ekspert, som kan 
gennemgå taget endnu engang, således at vi træffer den korrekte 
beslutning. 
d. Ift. solcelleanlæg på taget, så er der endnu ikke truffet nogen endelig 
beslutning, da det har været svært at skaffe eksperthjælp i løbet af 
sommeren – desuden skal vi være meget opmærksomme på, om tagets 
nuværende bæreevne kan klare et solcelleanlæg samt eventuel isolering. 
Phønix stiller egen energirådgiver til rådighed, som en del af deres 
salgspakke. 

4. Planlægning af arbejdsdagen d. 27.8. 
a. 14-15 personer har meldt sig til. Og der er kommet gode inputs til 
arbejdsopgaver. 
b. Jannik sørger for forplejning. Susanne køber brød lørdag morgen. 
Indkøb af materialer foregår på dagen. 



5. Info om brev til ejer vedr. manglende klipning af hæk. 
a. Hækken er blevet klippet, efter Susanne har haft en god dialog med 
ejeren. 

6. Vaskekort – fungerer alt? 
a. Alt fungerer fint. Husk at pengene altid skal afleveres i Ketty’s 
brevsprække. 
b. Per sælger vaskekort mandag d.5/9.  

7. Evt 
a. Susanne nævnte at trappevasken ikke lever op til hendes forventninger. 
Firmaet som står for trappevasken er dog virkelig billigt, og derfor 
besluttede vi, at dette må tages op på generalforsamlingen. Evt. kunne en 
årlig ekstra grundig trappevask ifm. arbejdsdagen være en mulighed. 
b. Næste møde: Onsdag d.28/9 kl.19. 

 
 

Mødedato onsdag d. 29/6 kl.19.00 
Tilstede: Susanne, Per, Mads, Ketty, Benny, Bent, Jørgen og Jannik 

1. Godkendelse af ref. fra ekstraord. generalforsamling 
a. Alle godkendte det fine referat, som Bent havde skrevet.  

2.  Er der styr på punkter fra tidl. møder ? De nye i bestyrelsen har brug for at blive 
opdaterede 

a. Vi gik det seneste mødereferat igennem, og blev enige om, at vi fremover får 
aftalt hvem der påtager sig opgaven, så eventuelle opgaver ikke ender i 
“Ingen-mands-land”. Desuden en evt. tidshorisont. Der vil blive fulgt op, på 
det kommende bestyrelsesmøde.  

3.  Opdatering af hvor langt vi er med tagrenoveringstilbud herunder isolering og 
solcelle-anlæg. Susanne har foreløbig mundtligt fået information fra Phønix om, at 
der er ved at blive gjort klar til finansieringsmulighed, så vi ikke skal finansiere 
solcellerne på anden måde end, at hvad vi tjener bliver brugt som betaling! 

a. Tilbuddet fra Phønix tag er det tilbud, som bestyrelsen ser som det bedste 
tilbud - Prisen for nyt tag ligger på 473.000,-. I denne pris ligger der dog ikke 
en daglig omkostning på 4000,- til en brandvagt. Desuden kan der komme en 
ekstra omkostning, hvis der er større rådskader, end forventningen - dette kan 
ikke vides med sikkerhed, før taget udskiftes.  

b. Isolering: Tilbuddet på isolering af taget ligger i omegnen af 230.000 kr. Der er 
dog en usikkerhed i beløbet, da prisen er afhængig af hvor mange huller der 
skal laves i taget. Der var bred enighed om, at beløbet var højt, og da 
bestyrelsen ikke er eksperter på området, blev det aftalt at få en uvildig 
byggesagkyndig, til at kigge på sagen. Hvad er tilbagebetalingstiden ift. den 
sparede varme, kontra prisen på isoleringen. Mads kontakter sin kammerat, 
for at få en kontakt, som kan hjælpe os.  

c. Susanne har fået et tilbud igennem Phønix tag, hvor vi kan få installeret et 
solcelleanlæg på taget. Anlægget vil ikke have nogen udgift for 
ejerforeningen, da anlægget vil blive solgt til et finansieringsselskab, som 



sælger strømmen videre til ejerforeningen. Om det kan betale sig at investere 
i solceller, vil vi også høre den byggesagkyndige om. Susanne får et endeligt 
tilbud fra Phønix efter sommerferien. Desuden vil Susanne forhøre sig om 
muligheden, for at få en energikonsulent til at give os sparring. 

4. Vaskekort 
a. Følgende dage sælges der vaskekort fra fælleslokalet i tidsrummet 

18.00-18.30(Bent har udsendt en tjekliste) 
Mandag d.4/7: Mads 
Mandag d.1/8 : Jannik 
Mandag d.5/9: Per 

5. Brev til lejer/ejer vedr manglende klipning af hæk. 
a. Det gamle udkast, som i første omgang var blevet afvist, er blevet besluttet 

som okay - Susanne tager en snak med ejeren af lejligheden.  
6. Fastsættelse af arbejdsdag med arbejdspunkter 

a. Datoen bliver lørdag d.27. August klokken 9.00. Ideer til opgaver er fældning 
af træ, udskiftning af pærer i opgangene, få lavet en trappe ned til det grønne 
område, El-anlæg i kælderen som summer. Desuden laves en liste, hvor 
blokkens beboere kan komme med forslag til arbejdsopgaver, som hænges 
op i hver opgang. Jannik laver denne. 
Desuden laves et opslag til hver opgang, hvor datoen meldes ud. Jannik 

7. Evt 
a. Inputs til Fællesudvalget (FU), som Benny tager med til næste møde. 

i. Fokus på gennemgang i hækken. Cirkusset har skabt lidt ekstra 
belastning. 

ii. Fortovet som er blevet lavet, lever ikke op til vores forventninger. 
iii. Bedre markering af “Bumb” på stamvejen ved Kantorvænget. 

b. Susanne tager en dialog med Jakob angående nøgler til varmerummet, samt 
få formandsmappen.  

c. Bent laver et nyt opslag til tavlerne, med kontaktoplysninger på bestyrelsen.  
d. Næste møde er onsdag d.24/8 kl.19 ved Susanne(?). Susanne indkalder til 

ekstraordinært bestyrelsesmøde i løbet af sommeren, hvis der kommer nyt ift. 
tager, solceller og isolering.  

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Kantorvænget 300-310. 

Mødedato d. XX / 05 -2016 kl. 18.30 
 
Tilstede: Per Richter, Benny, Ketty, Inge, Jakob. 
 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 

a. Referatet er godkendt, dog har Inge ikke haft mulighed for at læse referatet. 

2. Generalforsamling 

a. Forplejning 



i. Øl(Jakob), vand(Jakob), kaffe(alle tager en kande kaffe med), 

kage(Ketty). 

b. Input til bestyrelsens beretning. 

i. Omfugning af facade( har medført at skimmelsvamp er forsvundet, 

arbejdsdag(tag på affaldsø, malet, fællesrum(stor tak til bestyrelsen, 

især Benny), julearrangement, vand ved affaldsø er væk, nyt fortov 

ved stamvejen, fiber og nyt tag er under seriøs overvejelse. 

3. Gennemgang af varmeinstallationen. 

a. Der anbefales afkalkning/udskiftning af varmeveksler, udskiftning af 

termostatventil for brugsvand. Afkøling er OK når der bruges 

varme(vinterhalvåret) men er ringe når der kun opvarmes 

brugsvand(sommerhalvår). 

4. Nyt tag 

a. Det anbefales efter gennemgang af taget, at der foretages udskiftning i 

nærmeste fremtid. Phønix tilbyder at udføre arbejde for ca. 417.000kr. Hertil 

kommer prisen for et trappetårn, der giver håndværkere adgang til taget. 

b. Der kommer yderligere to tilbud i nærmeste fremtid. 

c. Bestyrelsen er enige om, at det er en god ide at efterisolere ved samme 

lejlighed. Dog kendes prisen herfor ikke endnu. Bestyrelsen er enige om, at 

taget bør skiftes snarest men afventer spørgsmålet om isolering. 

5. Salg af vaskekort 

a. Jakob 

6. Gartner og fortov  

a. Der udtrykkes utilfredshed med det nyetablerede fortov ved stamvejen. Det 

ligger meget højt med både skråning op og ned i enderne. Det bør udføres i 

lighed med det øvrige fortov og uden op- og nedgange i enderne. 

b. Gartneren er blevet bedt om at beskære træet ud for 306. Det er endnu ikke 

sket.  



c. Begge punkterne tages med på FU igen. 

7. Fjernelse af cykler 

a. Mads flytter de pågældende cykler. 

8. Knallerter i kælderen og i barnevognsrum  

a. Knallerter må  ikke  opbevares i de “åbne” kælderrum. 

  



Dagsorden til bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Kantorvænget 300-310. 

Mødedato d. 24 / 02 -2016 kl. 18.30 
 
Tilstede: Benny, Mads, Grethe, Inge, Ketty, Jakob. 
 

1) Godkendelse og underskrift referat fra sidste bestyrelsesmøde 

a) Referatet er godkendt og underskrevet. 

2) Orientering om vandskader og i forlængelse heraf drøftelse af retningslinjer dette 
vedrørende. (BVN) 

a) Ejerforeningen har oplevet vandskade i en lejlighed, formentlig pga. utætte 
fuger mellem bygningsdele. (Betonpladerne). Ejerforeningen får vurderet 
fugerne af egen fagmand, med henblik på eventuel udskiftning afhængig af 
stand. 

i) Det foreslås at inspicere træpladerne mellem vinduer samtidig. 
b) I forbindelse med vandskade pga utæt pakning ved opvaskemaskine i 306 1. 

th. dækker ejerforeningens forsikring omkostninger hertil, dog minus 
selvrisiko. Ejerforeningen har bedt ejeren om at betale denne selvrisiko 
igennem egen forsikring. Ejerens forsikringsselskab har i første omgang afvist 
dette men genovervejer efter yderligere oplysninger omkring skaden opståen( 
ikke pludselig opstået skade).  

c) Det foreslås at indskrive i husordenen, at ejeren af lejligheder der lejes ud, 
skal indgive kontaktoplysninger vedr. lejeren til ejerforeningen. Dette er for at 
kunne tage kontakt i tilfælde af vandskader eller lignende. 
 

3) Orientering om FU møde, d.  09.02.16 (BVN)  
a) Forslag om et fællesmøde for alle bestyrelserne i Kantorparken drøftes. 

Bestyrelse er enige om, at det er en god ide at diskutere området og 
blokkenes fremtid i plenum med de øvrige bestyrelser. 

b) Forslag om forskellige forbedringer/rengøring af blokkene drøftes. 
Bestyrelsen er enige om at vedligehold og energibesparende tiltag er 
velkomne. 

 
4) Salg  af vaskekort 

a) 7. Marts - Grethe. 
b) 4. April - Ketty.  

  
5) Fuger på nordfacaden trænger formentlig til udskiftning.  

a) Se punkt 2. 
6) Bedre varmesystem her i blokken(PRS) 

a) Situationen er drøftet, herunder ekstra cirkulationspumper til opgang 300 og 
310. Lavere temperatursæt drøftes også(fremløbstemp. og returtemp.) 
Bestyrelsen har ikke taget stilling til ovenstående. 

7) Afløser til aflæsning i februar, da jeg er forhindret p.g.a. meniskoperation(PRS) 
a) Benny hjælper med dette. 

8) Dato og dagsorden(JH) for generalforsamling. 



9) Skralderum (IM) 
a)  

10) Service til festlokalet (IM) 
a) Ejerforeningen indkøber snarest service til 25 prs. 

i) Tallerkner, vinglas, vandglas, kopper el. krus, bestik(kniv, gaffel, ske, 
teske). 

11) Flere håndværker om opgaverne her i Kantorvænget(nogle som er mere seriøse 
m.h.t at byde på arbejdet.(Kvalitet og pris)(PRS) 

a) Punktet overgår til næste møde. 
12) Evt. 

 
 
 
  



Dagsorden til bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Kantorvænget 300-310. 
Mødedato d. 21 /10-2015 kl. 18.30 
 
Tilstede: Inge M, Benny V.N, Per R, Jakob H, Mads B. 
 

13) Godkendelse og referat fra sidste bestyrelsesmøde 
a) Referatet er godkendt men ikke underskrevet. 

14) FU 
a) Intet nyt. Inge har rykket for at få etableret dræn ved affaldsøen. 

15) Salg af vaskekort 
a) Benny sælger vaskekort d. 2/11-2015. 
b) Jakob sælger vaskekort d. 7/12-2015. 

i) Her serveres også gløgg og æbleskiver på Ejerforeningens regning. 
16) En enkelt beboer har gennem længere tid ikke fået klippet hækken. 306 st. tv. 

Bestyrelsen opfordrer via brev til at gøre brug af gartneren. Jakob udfærdiger dette 
brev. 

17) Der udarbejdes et opslag omkring mærkning af cykler. Alle cykler blev mærket ved 
arbejdsdagen, de cykler der ikke har brudt/fjernet mærkning bliver fjernet pr. 
7/12-2015. Jakob udfærdiger dette opslag og hænger op. 

18) Næste bestyrelsesmøde aftales efter behov. 
19) Eventuelt 

a) Der foreslås et punkt til næste generalforsamling, at ejerforeningen skal være 
bekendt med kontaktoplysninger til lejer af lejligheder. Inge. 

b) Mads B forespørger på udskiftning af hoveddør i lejligheden. Det kan 
accepteres ved udskiftning med en der ligner, da en magen til formentlig ikke 
kan skaffes. 

 
 
  



Dagsorden til bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Kantorvænget 300-310.  
Mødedato d.19 /8-2015 kl.18.30 
 
Tilstede: Inge M, Grethe J, Ketty H, Benny V.N, Per R, Jakob H, Mads B. 
 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 
a. Referatet er godkendt 

2. FU 
a. Der er opsat et skilt med “legende børn” og en hastighedsbegrænsning ved 

indkørslen til Kantorparken. 
b. Vi har påpeget at der mangler en berberis ud for 306/308. 
c. Træet ud for 306 er anmodet om at blive skåret mere end ⅓ ned. 
d. Der bliver etableret fortorv ved indkørslen til parkeringspladsen. 
e. Der bliver opsat bord/bænke ved legepladsen. 
f. FU har bemærket en lilla havelåge, uklippede hække og rester af hækaffald 

ved blokken. 
g. Vandet på fortorvet ved 300-310 forsøges løst med et dræn. Der kommer et 

tilbud fra gartneren, et foreløbigt overslag lyder på 8000kr. 
3. Vedligeholdelse 

a. Ejendomsrenovering af 2011 Aps. 
i. Der er ikke foretaget yderligere endnu. Der afventes Jakobs 

gennemgang. 
4. Arbejdsdag 

a. Indkøb af materialer.JH 
i. Gulv til fællesrummet. BVN 
ii. Tag til affaldsøen. JH 
iii. Underskabe til fællesrum. BVN & IM 
iv. Lamper til fællesrum. BVN & IM 
v. Køleskab. BVN 

1. Kun skabe på een væg, kun underskabe. 
vi. Tørresnor og kompressor inkl. manometer. JH 

b. Forplejning.JH 
i. Morgenmad + frokost + drikkelse. KH 

c. Tilmelding.JH 
i. Ophængning af tilmelding til arbejdsdag. MB 

d. Opslag omkring oprydning i cykler. 
i. Ophængning af opslag omkring cykler. MB 

 
5. Salg af vaskekort. 

a. mandag d. 5/10-15. Grethe. 
6. Regler for at larme sent om aftenen.(Synes efterhånden folk larmer længere og 

længere). Det er ikke det store problem for mig i øjeblikket, da jeg har ferie, men jeg 
synes at regler burde indskærpes, da alle åbenbart er klar over reglerne. 

a. De enkelte aktuelle punkter i husordenen fremhæves og hænges op i 
opgangene. “støjende maskiner”. JH 

 
 

7. Evt. 



a. Lamper i fællesrum 
i. Der er forslag omkring mindre lamper i fællesrummet. BVN kigger 

efter den mindre model i IKEA. 
ii. Det foreslås at vaske affaldscontainerne med højttryksrenser. MB og 

PR vil muligvis gerne hjælpe med dette, en dag hvor de lige er blevet 
tømt. 

iii. Det foreslås at anvende tæppet fra fællesrummet i fritidsrummet. BVN 
ser hvorvidt det er muligt, når der lægges gulv i fællesrummet. 

8. Næste møde 
a. Vi mødes næste gang d. 21/10-15 kl. 18.30 i fælleslokalet. 

  
 

 
 
 
  



b.  
Referat af bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Kantorvænget 300-310.  
 
Mødedato d.8 /7 - 2015 kl. 18.30 
 
Til stede:Mads B., Per R., Jakob H., Ketty H,. Benny V.N., Inge M. 
 

 
1. Kommentarer til referatet fra sidste generalforsamling. Sproget der er anvendt, 

manglende underskrift fra bestyrelsen, måde optælling af stemmer er foregået på, 
anfægtes. 

 
2. FU 

a. Havevandring 
i. Der er havevandring d.11/8 - Vi arbejder efter at få beskåret/nedskåret 

træet ud for 306. Og efter at få bremset den megen trafik på 
græsplænen bag blokken, et forslag hertil er at undlade beskæring af 
rosen i nærheden af stien. Og endelig for ikke at beskære berberis’ne i 
højden. 

b. Rette hjemmeside  ny kode eller????/KH - Der mangler en opdatering af 
hjemmesiden, hertil skal bruges en kode. Benny forsøger at få fat i denne 
kode. 
 

3. Vedligeholdelse 
a. Ejendomsrenovering af 2011 Aps(renovering af altaner) - Benny sætter en 

seddel op hvorpå ejere af renoverede kan identificere sig/finder en liste over 
renoverede altaner. Jakob går herefter rundt for at kontrollere arbejdet. Benny 
svarer Peter Jacobsen på bestyrelsens vegne, og fortæller og proceduren. 

 
4. Salg af vaskekort/JH 

a. Benny sælger vaskekort d. 3.8.15. Jakob sælger vaskekort d.7.9.15. 
b. Per Richter gør rent i vaskeriet fremover. Ca. een gang/måned. 
c. Ny vaskekortsbestillings-og kontrolenhedsindstillings-ansvarlig  (tidl. Gerlinde) 

i. Jakob bestiller vaskekort og indstiller kontrolenhed fremover. 
 

5. Arbejdsdag/JH 
a. Arbejdsdagen er planlagt til 26.9.15 kl. 09.00 - 16.00 
b. Punkter til arbejdsdagen 

i. Nyt gulv i festlokale. Benny og Per lægger gulvet inden arbejdsdagen. 
ii. Underskabe inkl. plads til køleskab. 
iii. Oprydning af cykler. 
iv. Rengøring i div. kælderrum. 
v. Opsætning af lamper i festlokale. 

vi. Rengøring af vægge i opgange. 
vii. Udskiftning af tag på affaldsøen. 
viii. Rengøring af tagrender, affaldsøen. 
ix. Omlægning af fliser ved affaldsøen. 

 



6. Kommende mødedatoer/JH 
a. onsdag d. 19/8-2015 kl. 18.30 i festlokalet. 
b. Tilføj gerne punkter til den dynamiske dagsorden. 

 
7. Eventuelt/JH 

a. Spørgsmål til forsikringspolicen - sparer vi allerede de ved 
generalforsamlingen oplyste 3000kr? Ja, det gør vi. Men der er potentiale for 
endnu større besparelser. 

b. Der er blevet skiftet elmåler til ejendommen således at Ejerforeningen kan 
følge sit forbrug online. 

  



 
Mødedato d. 26/3 - 2015 kl. 18.30 
 
Til stede:Per, Ketty, Bent, Inge, Grethe, Jakob 
 

 
 

8.  Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 
a. Referatet er godkendt og underskrevet. 

 
9. FU 

a. Ikke aktuelt 
 

10. Vedligeholdelse 
a. Ikke aktuelt 

 
11. Budget 

a. Ikke aktuelt 
 

12. Salg af vaskekort 
a. Ikke aktuelt 

 
13. Generalforsamling/JH 

a. Indkaldelse 
b. Forplejning 
c. Regnskab. 
d. Budget 
e. indkomne forslag/KH 

i. Jakob kopierer og runddeler de tre indkomne forslag. 
f. Runddeling af regnskab/budget og forslag/JH 

 
14. Mere lys i festlokale/JH 
15.  

a. Jakob finder 4-6 pendellamper samt 4 væglamper. 
b.  

 
16. Kommende mødedatoer 

a. Ikke aktuelt. 
 

17. Eventuelt 
a. Måske en god ide med en forsikringsmægler./KH 

i. Jakob har indhentet to tilbud og fortsætter med en sammenligning af 
de to. 

b. Involvere flere leverandører til udførsel af arbejde udført i ejerforenigen enten 
i foreningsregi eller privat regi, for at skabe en bedre konkurrence i forsøg på 
at  

højne standarden at udført arbejde og for at skabe konkurrence på pris/kvalitet 
Har fået sat nye vinduer i af Hougaard og Nissen leveret at Hvidbjerg Vinduer. 



De har været hos mig tre gange efter arbejdets udførsel og det er stadig ikke i ok 
Ligeledes har jeg fået isat en ny altandør i stuen samt nyt glas i vinduesrammer i  
stuen. Det er heller ikke i orden. Hougaard og Nissen har lovet at Hvidbjerg kigger  
forbi og ser hvad de kan gøre. Reitan Byg har fralagt sig alt ansvar og henviser til  
leverandøren. Jeg synes ikke det er ok, at de bare henviser til leverandøren. De er 
dem, som har givet tilbuddet, så må de også stå til ansvar for arbejdet. Jeg føler, at  
de bare trækker tiden og det er jeg ikke tilfreds med/PRS 

i. Det er op til ejeren selv at indhente tilbud og vælge det vedkommende 
finder bedst/billigst. 

c. Jakob køber en købmandskurv til Hemmer - ca. 500kr som tak for hjælpen 
gennem årene. 

d. Der mangler berberis ud for 306. Det tages med på havevandringen i August. 
e. Søren Voigt har ikke reageret på den anbefalede henvendelse fra 

Ejerforeningen. Hans ting fra opbevaringsrummet flyttes til storskraldsrummet 
for efterfølgende at smides ud.  

f. Bent ringer til politiet for at lokalisere ejeren af campingvognen der holder 
parkeret i den vestlige ende af p-pladsen. 

g. Bent afventer endelig afklaring med Yousee omkring detaljer for levering af 
signal fra 1.6.15. Bent foreslår at ejerforeningen, trods tidligere 
diskussioner(se pkt. 17.b i referat af 25/2-15), beholder signal-infrasturkturen. 
Konsekvensen heraf er at Ejerforeningen selv står for service og vedligehold 
af dette. Der forventes ikke særlige omkostninger i den forbindelse. 

 
 

 
 
  



Referat af bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Kantorvænget 300-310.  
Mødedato d. 25/2 - 2015 kl. 18.30 
 
Til stede: Jakob, Inge, Per, Bent, Benny, Ketty, Gerlinde. 
 

18.  Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 
a. Referatet er godkendt og underskrevet. 

 
19. FU 

a. Det løbende vand i græsset vest for blokken er holdt med at løbe. Tilfældigvis 
samtidig med en reparation af fjernvarmen i området. 

b. Intet nyt omkring forlængelse af fortovet langs stamvejen i Kantorvænget. 
 

20. Vedligeholdelse 
a. Vedligeholdelsesplan er gennemgået og tilrettet for 2015. 

 
21. Budget 

a. Der afsættes 20.000kr ekstra (110.000kr i alt) i 2015 til opsparing (nyt tag), 
der er afsat 50.000kr. til reparation og vedligeholdelse + 28.000kr til aktiviteter 
jf. vedligeholdelsesplanen. 

 
22. Salg af vaskekort 

a. Jakob sælger vaskekort i April - salgsdagen rykkes denne gang til tirsdag 
d.7/4 da mandagen før er en helligdag. 

 
23. Generalforsamling JH 

a. Indkaldelse 
i. Indkaldelsen er formuleret. Jakob udskriver ca. 55 eksemplar. 

b. Forplejning 
i. Kaffe, kage, øl, vand. Alle best.medl. tager en kande kaffe med. Ketty 

sørger for resten. 
c. Regnskab. 

i. Er underskrevet og klar til udlevering. 
d. Budget 

i. Er fastlagt og klar til udlevering. 
 

24. Mere lys i festlokale/KH 
a. Der er sat midler af til yderligere fornyelse i fællesrummet, herunder 

belysning. 
 

25. Opdatering om tv fra YouSee 
Brev modtaget 21.2.15 om opsigelse fra YouSee 31.3.15. Sidste melding lød på 
opsigelse til sommer? PRS. YouSees foreningskonsulent, Pia Skovmose, lovede i 
telefonen mandag 23.2, at fejlen bliver rettet, og at de sender breve ud til folk med 
den rigtige opsigelsesdato, 30.6. BB 

a. Yousee har meddelt at fejlen bliver rettet. PRS har allerede modtaget brev 
herom fra Yousee. 



b. Yousee meddeler at de ikke vil påtage sig vedligeholdelsespligten for 
antenneinstallationen i ejendommen, medmindre Ejerforeningen forærer 
installationen til Yousee. 

 
26. Kommende mødedatoer 

a. Næste møde er d. 26/3-15 kl. 18.30 i fællesrummet. 
 

27. Eventuelt 
a. Besked om mærkning af cykler. GH 

i. Til næste oprydnings-/rengøringsdag skal alle cykler være mærket, 
således at udmærket cykler kan fjernes. 

b. Opbevaringsrummet JH 
i. Der sendes et rekommanderet brev til Søren Voigt med en ny deadline 

for at rydde opbevaringsrummet for sine gamle effekter. JH tager sig 
af dette. 

c.  
 

 
 
  



Referat af bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Kantorvænget 300-310.  
Mødedato d. 14/1 - 2015 kl. 18.30 
 
Til stede: Gerlinde, Per, Benny, Ketty, Bent, Inge, Jakob, Grethe. 
 

28. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 
a. Referatet er godkendt og underskrevet. 

 
29. FU 

a. Ingen FU møde siden sidst. Benny deltager på næste møde, både som støtte 
og som “efterfølger” til FU-posten. 
 

30. Vedligeholdelse 
a. Vedligeholdelsesplan JH 

i. Vedligeholdelsesplanen gennemgåes ved næste bestyrelsesmøde 
sammen med budget for 2015. 

ii. JH Elinstallation efterspørges for et konkret tilbud på lovliggørelse af 
tavlen i kælderen. 

 
31. Salg af vaskekort 

a. Februar (2./2-15) Gerlinde. 
b. Marts (3/3-15) Grethe. 

 
32. Varmemester (Per Richter) - Hvordan går det? JH 

a. Per har endnu ikke fået anvisning i aflæsning. Ketty og Benny sørger for 
dette. 

b.  
 

33. Kommende mødedatoer 
a. Bestyrelsesmøde d. 25/2-2015 kl. 18.30 
b. Generalforsamling d. 15/4-2015 kl. 19.00 

 
34. Eventuelt 

a. Bestyrelsen undersøger forretningsbestemmelser til brug ved større 
entrepriser. Kan der eksempelvis anvendes AB92? JH 

 
b. Jakob undersøger med forsikringsselskab om det er ok at parkere 

brændstofdrevne køretøjer i kælderen iht forsikringsbetingelserne. 
 

c. Forslag om mærkning af cykler med henblik på at få ryddet op i ubrugte, 
forladte og defekte cykler. Der udsendes en besked sammen med 
indkaldelsen til generalforsamlingen. 

 
 

d. For alle “ikke faste udgifter” bør regningen  ikke  sendes direkte til kassereren, 
men i stedet til den, der har foretaget bestillingen, som kontrollerer og 
attesterer fakturaen før betaling!          KH 

 



35. Vandet, der siver bag affaldsøen. KH 
a. Benny har kontaktet Aarhus Vand, der siger at de ikke har nogle 

vandledninger i området. Ketty forsøger at ringe til Affald Varme for at 
høre om de eventuelt har en rørledning til at ligge i nærheden. 

 
  



Referat af bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Kantorvænget 300-310.  
Mødedato d. 5/11 - 2014 
 
Til stede: Benny, Grethe, Ketty, Gerlinde, Inge, Jakob, Per, Bent. 
 

36. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 
 

37. FU 
a. Gennemgang af dagsorden for FU, hvor bestyrelsen tilkendegav deres 

holdninger til de enkelte punkter. 
 

38. Vedligeholdelse 
a. Ejendomsrenovering af 2011 har meddelt at de er færdige med renoveringen 

af altanerne. Benny og Jakob kigger på nogle af reparationerne for at vurdere 
kvaliteten. 

b. Der er blevet skiftet et kabel til tørretumbleren pga. defekt. 
c. Lindpro har givet tilbud på lovliggørelse af tavle i kælderen 24.800 + moms. 

Jakob (JH Elinstallation) har efterregnet og givet overslag på 15.000 inkl. 
moms. Bestyrelsen stemmer enstemmigt for JH Elinstallation. 

 
39. Salg af vaskekort 

a.  1. December - Bent Bondo 
i. Under salget af vaskekort i December, serverer Ejerforeningen gløgg 

og æbleskiver til alle interesserede. Benny sørger for gløgg og  
ii. æbleskiver. 

b. 5. Januar - Grethe 
 

40. Kommende mødedatoer 
a. Næste bestyrelsesmøde 14/1-2015 kl. 18.30 i festlokalet. 

 
 

41. Affald ved affaldsøen igen. Når folk flytter ind eller ud skal der gøres opmærksom på, 
at det ikke er et sted man bare kan læsse sine ting af. 

a. Bestyrelsen forsøger sig med øget skiltning for at sikre en større orden 
omkring affaldsøen. 

 
42. Ny varmemester? 

a. Der søges en erstatning for Hemmer. Arbejdsopgaverne omfatter kontrol af 
varmeanlægget, aflæsning af varme- og elmålere. Per Richter har meldt sig 
frivilligt. 

 
43. Forvirring omkring forskellige priser på Tv fra Waoo. 

a. Generel opdatering af fibernet-situationen fra Bent Bondo. 
 

44. Hvor lang tid må man bore og arbejde i bygningen om aftenen? Er der et bestemt 
tidspunkt, hvor der skal være ro? 

a. Der henvises til husordenen, hvori der står kl. 20. Anvendelse af støjende 
maskiner o.lign skal derfor være ophørt kl. 20. 



 
45. Eventuelt 

a. Bestyrelsen undersøger forretningsbestemmelser til brug ved større 
entrepriser. Kan der eksempelvis anvendes AB92? 

b. Der stilles spørgsmål til opbevaring af benzin/dieseldrevne køretøjer i de 
“udvendige” kælderum. Bestyrelsen stiller forslag om forbud med denne type 
opbevaring pga. brandfare ved næste generalforsamling. Der undersøges 
hvorledes forsikringsselskabet forholder sig hertil, primært i forhold til brand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Kantorvænget 300-310.  



Mødedato d. 8/10-2014 
 

9. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 
a. Referatet er godkendt og underskrevet. 

10. FU 
a. Der er modtaget et tilbud fra gartneren Erik Kold på tilbageklipning af 

hækkene mellem stuelejlighedernes terrasse og det grønne område bag 
blokken. Blok 4 har fået gjort dette. Formålet er et ensartet udseende. 
Bestyrelsen afventer at tage beslutning herom indtil blok 4 er blevet 
besigtiget. 

11. Vedligeholdelse 
a. Firmaet “ejendomsrenovering 2011” er gået igang med en gennemgang af 

alle altaner for kontrol af tidligere mangelfuldt/forkert udført arbejde. Benny 
forsøger at få “ejendomsrenovering 2011” til at fortælle på skrift hvordan 
reparationerne udføres. Jakob efterser enkelte af de reparerede(2. omgang) 
altaner. 

12. Affaldshåndtering 
a. Per arrangerer en dato for bortkørsel af affald. Bent lægger bil til. Øvrige 

bestyrelsesmedlemmer er velkomne til at give en hånd med. 
b. Bestyrelsen (Benny) udarbejder skilte i et forsøg på at sikre korrekt sortering 

af glas og flasker. Baggrunden herfor er en stigende udgift til virksomheden 
der afhenter glas og flasker. 

c. Ketty udarbejder en vejledning til sortering og korrekt placering af storskrald. 
13. Belysning i festlokale 

a. Bestyrelsen er kollektivt på udkig efter pæn belysning til fælleslokalet. 
Deadline herfor er 20/10-14.  

14. opbevaringsplads til festlokalet.(flytbart? -billigt) 
a. Der ønskes under- og overskabe, køleskab(m/frys) samt evt. komfur. Indkøb 

udskydes til 2015. Indtil da opbevares i kasser af ubestemt art. 
15. Forsikring. 

a. Jakob undersøger det tidligere indhentet tilbud. 
16. Salg af vaskekort 

a. 3/11-14 Ketty 
b. 1/12-14 Bent 

17. Indkøb i forbindelse med renovering af festlokalet, forslag om indkøb af nyt 
gulvtæppe 

a. Der foreslås laminatgulv i stedet for gulvtæppe. Argumentet er nemmere 
rengøring. Gulvet foreslås lagt i starten af 2015. 

18. Forslag om depositum ved leje af festlokale 
a. Per Richter 308 1.th administrerer udlån af festlokalet. Der opkræves ikke 

depositum for lån af lokalet. Der udarbejdes/opdateres retningslinier for lån af 
lokalet. Husordenen skal også respekteres. Benny tager sig af dette. 

 
 
 

46. Opdatering på Fibernet 
a. Yousee har bekræftet vores opsigelse af kabel-tv samt tilhørende ydelser pr. 

1.6.15. Pt lyder opstartsdatoen for det nye fibernet på ultimo November 2014.  
47. Forslag om fast årlig arbejdsdag 



a. Bestyrelsen overvejer dette yderligere. 
48. Eventuelt 

a. Der er sat ny hængelås på foreningens kælderrum. Der ligger en nøgle hertil i 
skuffen i varme-rummet. 

49. Kommende mødedatoer 
a. 5/11-2014 

 
  



Referat af bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Kantorvænget 300-310. 
Mødedato d. 6/8-2014 
 

1.  Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 
2. FU 

a. FU har modtaget tilbud på etablering af fortov langs kantorvængets 
fordelingsved ud for blok 5’s grund. 

b. Bestyrelsen i blok 5 fremstiller en problemstilling omkring cykler der kører ind 
over græsplanen bag blokken. Dette ødelægger græsplanen, især i de våde 
perioder 

3.  Vedligeholdelse 
a. Renovering af altaner(opfølgning på dette) 

i. Der mangler nogle afløbsstudser som monteres på et ukendt tidspunkt 
efter sommerferien. Derudover er renoveringen færdig. 

4. Cykelstien på græsplænen. 
a. Der kører en del cykel tværs over plænen bag blokken. Følgen heraf er pt. en 

meget “slidt” græsplæne men til efteråret en opkørt græsplæne. 
i. Problemstillingen tages med på FU’s næste møde d.12/8-14. 

5. Retablering af hæk 
a.  Bestyrelsen beder gartneren om at sætte en ny hækplante hvis det findes 

nødvendigt. 
i. Gerlinde forsøger at sætte en stikling sidst i August, som efterfølgende 

kan plantes ud. 
6. Fælles arbejdsdag i blokken lørdag den 23. august 

a. Forslag til projekter: 
i. Nedrivning af loftet i fællerummet med henblik på renovering. 
ii. Afrensning og maling af indgangspartier. 
iii.  Oprensning af riste i indgangspartier. 

b. Jakob sørger for indkøb af materialer og værktøj. 
c. Bent sørger for invitation til beboere. 

7. Salg af vaskekort 
a. Gerlinde – 1/9-14 
b. Grethe – 6/10-14 

8. Eventuelt 
a. Forslag om oprydning af ubrugte cykler i kælderen. Oprydningen kræver 

særskilt varsel til beboerne og udsættes derfor til efter arbejdsdagen. 
9.  Kommende mødedatoer 

a. Onsdag d.8/10-14 kl. 18.30 i kælderen. 
 
 
 
 
  



 
Referat af bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Kantorvænget 300-310.  
Mødedato d. 18/6-2014 
 

50. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 
a. Referatet er godkendt og underskrevet. 

 
51. FU 

a. Næste møde er i August, derfor intet nyt fra FU. 
Dog er der kommet kritik af gartneren via mail, ang. div planter. 
FU vil etablere en grillplads ved legepladsen. Bestyrelsen er enstemmigt 

imod. 
Bestyrelse er enstemmigt for en forlængelse af fortorvet på østsiden af 
stamvejen. Formålet med forlængelsen er øget sikkerhed for fodgængere til 
og fra børnehaven samt Kantorvænget 300-310. 
Alternativt spørges Kantorvænget samt børnehaven eller kommunen om et 
samarbejde. 
 

52. Vedligeholdelse 
a. Renovering af altaner(opfølgning på dette) 

i. Benny oplyser der mangler ca. en dags arbejde ifm altanrenoveringen. 
Jakob fortæller at der er manglende arbejde på hans altan i form af 
huller. Ligeledes har Per revner som mangler udbedring. 
Der er ejerne selv der står for maling af altanerne samt omkostninger i 
forbindelse hermed. 

 
53. Cykelstien på græsplænen. 

a. Der er problemer med cykler og knallerter på græsplænen bagved blokken. 
Det foreslås at opsætte forbudsskilte, alternativt en afspærring i form af en 
bøjle(chikane). Problemstillingen tages op i FU. 

 
54. Retablering af hæk 

a. Jakob har lovet at tage kontakt til håndværkerne der formodes at være skyld i 
de ødelagte hækbuske. 

 
55. Nyt om fiber fra NRGi 

a. NRGI har fremsendt et forslag til fremføring af fiberkabler og udbeder sig svar 
om vi kan acceptere forslaget. 
Bestyrelsen vil foreslå NRGI at undersøge om installationsskakterne kan 
anvendes i stedet for løsningen med kanal i trappeskakten. Jakob tager 
kontakt til NRGI. 
Der afventes en dato fra NRGI for hvornår den nye fiberforbindelse er aktiv, 
således bestyrelse kan opsige den kollektive Yousee aftale jf. 
generalforsamlingens beslutning. 
 
 

56. Fælles arbejdsdag i blokken lørdag den 23. august 
a. Forslag til projekter: 

i. Nedrivning af loftet i fællerummet med henblik på renovering. 



ii. Afrensning og maling af indgangspartier. 
iii. Oprensning af riste i indgangspartier. 

 
57. Salg af vaskekort 

a. 4. August (Grethe) 
 

58. Eventuelt 
a. Rengøring af vaskerum. Jakob bestiller firmaet der rengør trapper til denne 

opgave. 
b. Depotrummet er endnu ikke endelig opryddet. En enkelt beboer modtager 

brev om at fjerne sine effekter, Alternativt fjernes effekterne for beboeren. 
c. Vaskerummet er beskyttet mod elektriske fejl med en FI-afbryder. Denne 

vedtages at udskiftes til en lovlig beskyttelse i form af en HPFI-afbryder. 
Jakob forestår bestilling af elektriker. 

 
59. Kommende mødedatoer 

a. Næste møde d.6/8 kl. 18.30 i Fællesrummet. 
 
 


